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 رشانللا ةظوغمم ةمجرنلاو ىابتقالاو عبفلا قوقح عيسج

 يطخ نذإب الإ اهمادختسإ رظحي .ةلجسم باتكلا يف ةدراولا ةيطخلا فلؤملا تاحول عيمج



 0 0 نم نعمتي وتلا
 مك مو تبك ف رحْر كك مَع ثَشاَعَو

 .. ةييوامو ة ةَميدَو فراخ ِءاَبجالايدالوأ ىلإ

 . ةتؤعملا عنض لجأ نم تاونتتلا ٌصْرَس

 باكا انله ئييهأ ؛ ءالؤه كلإ



 ا

 فا وه .بعصلا قيرطلا اذه َكَلَس"""

 ..عقئنالوى ريشا عيل َنماَيَص مرا َناَكاَا'
 ..كيالو هذا يسيل رم اجرَضَرْمِتلاَ

 «.ىرسنو عمتن ىلا َةريَكلادَيلا هتلنِسَو ظَتلَت

 اتغيبو) كربلا ٠
 خيراق عضاوتملا باتكلا اذه فيلات ىلع ينناعأو ينقفو يذلا هلل دمحلا

 نم تيهتنا نأ دعب ,مكيديأ نيب هنودجت يذلا رضاحلاو يضاملا نيب يبرعلا طخلا

 اهتحرطو (160166 77255 سرب رتيل) طغضلا ةقيرطب ةعباطلا ةيطخلا يتعومجم زاجنإا
 .ةجاح يذ لك فت يل .م 1979 ةنس ذنم قاوسألا يف

 ىلا ينتزفحو .باتكلا اذه فيلأت ! يعاودلا دشأ نم ناك دقلو

 تاساردو ةحضاو بتك ىلإ ةيب.

 حرشتو .همالعأو هتيصخشو َئاَدوَمْيو هيمو يبرعلا طخلا يف ثحبت ةدا
 ليمتست ؛ةقوشمو ةموهفم ةزجوم ةلهس ةقيرطب اهئيزاومو اهتباتك قرطو هعاونأ
 .هاوتسمو هتردقم تتاك آيأ نائفلاو طاطخلا يوهتستو .هعقوم ناك آيأ خئراقلا

 ةءارقلاف ... تارمو تارم اهتءارق ديعتسيو ؛ءاشي ام اهنيعم نم لهنيو اهنم ديفتسيلا

 .اهذحشيو ةيهوملا لقصي لصاوتملا نيرمتلاو ءاهيوقتو ةفرعملا دفرت ةديجلا
 ال اهئآب انلق اذإ غلابن الو ؛يبرعلا طخلا نع تردص يتلا بتكلا ادج ةليلق ذإ

 سرادلا اهدجي يتلا ةبوعصلا ىلإ دوعي كلذ ببسو ؛آدع ةدحاولا ديلا عباصأ زواجتت.

 مث ,ملاعلا نم ةددعتم نكامأ يف اهعزوتو آلوأ عجارملا ةلقل .. لاجملا اذه ضوخ يف " ٠

 و

 نإ ؛يبرعلا طخلا دعاوق ةباتك لوصأب هتفرعم وأ ةيطخلا سرادلا ةردقم ةلآضل امبر
 ةساردلا يتأت اذكهو ؛ًأطاطخ سرادلا نوكي نأ دج ردانف ...آنايحأ اهمادعتا لقن مل

 الو ؛ئراقلا يوهتست ال يلاتلابو رخص نم تعطتقا اهنأكو ةبعصو ةفاج ةدماج
 .اهتارقفو اهروطس ىلا هدشت

 ىلا فغشو ليمو ةبغر نع فرصنأ نأ .هّللا دنع نم ةمعن كلتو يل حيتأ دقلا



 / 1 ةم:كلا

 يف يتفيظو مكحب يلع هللا لهسو .هنازوأو هعاونأ ةفرعمو هتباتكو طخلا ةسارد

 يف ام ىلع بثك نع يسفنب علطأ نأو .ةديدع ًالود روزأ نأ ,ةيبرعلا لودلا ةعماج
 ىلع هنيع عقت نأ يريغل ىنستي ال دق تاطوطخمو عجارمو ثارت نم ةينطولا اهتابتكم
 .ينيع هيلع تعقو اما

 بتكلاو فحصلا يف نوررحي نيذلا .داقنلاو نيسرادلا ضعب ىتأ دقلا

 كلذ كردأ تنكو .. سفنلا اهل بجعت ةطولغم تايمسمو لمجو تاملك ىلع ؛تالجملاو
 سرمت ءيش لك لبق طاطخ يننأ مكحب ؛يصيحمتو يثحبو يتءارق ءانثأ كاردإلا مامت

 نم فصنو دوقع ةثالث ىدم ىلع هنازوأو هعاونأ ةفرعمو يبرعلا طخلا ةباتك يف

 .فصولا دودح زواجتيو قوفي دح ىلإ عيفرلا نفلا اذهب يفغش مكحب ايناث مث نامزلا

 يزاجنإو ءاهوجرأ يتلا ةياغلل آققحمإ يلمع نوكيل يدهج تلذب دقلو
 يف رهظ نإو .باوثلا ريغ هنم مو لو نع ذرأ يذلا ّدحلا ىلإ الماكتمو ًارخاز

 لامكلا وأ ةمصعلا يعدأ الو ءرشبلا حشا ف ,ءاطخألا وأ تاوفهلا ضعب يباتك

 ةليوط تاونس نم باتكلا اذهب: فيلات َلعتَمَرَعْلاَتدقع دقل .هدحو هلل لامكلاف ..

 تلمتكا ام اذإ ىتح ؛يدي تحت عقو املك قيقحتو ليلحتو ةسارد ىلع اهيف تفكع

 .هتغايصو هتباتك يف ترشاب باتكلا تابح
 72 ةقاقتشاو يبرعلا طخلا لصاب آئداب .باوبأ ةعست يف هبيوبت ىلع تثج مث

 ,ب اهتاودآو اهطبض لحارمو ةباتكلا راشتناو ؛هتازيمو .هخيرات مث .يلوألا

 ٠لرريم ََللا مدهل ةضرفملا تالواحملاو .مهنع لاقي امو نيرصاعملا نيطاطخلاو ءاسهمزاولو
 يليكشتلا نفلا يف يبرعلا فرحلا مادختسا عوضوم ىلع آجرعم يبرعلا طخلاو ةيبرعلا

 تاحول ضارعتسا ىلع تجرع مث .يبرعلا ثارتلا ىلع كلذ يف فارسإلا رطخو
 # يبرعلا طخلا عاونأو .كارتأو مجاعأو برع نم يبرعلا طخلا يف ريهاشملا

 ال ةرصتخم ةلهس ةقيرطب ؛ةدح ىلع اهنم عون لك نازوأو ؛عاونألا هذه ةباتك قرطو
 اهمرثكأ تاحفصلا نم اهل تصصخو .ئراقلا لمي ال ىتح بانطإ الو اهيف باهسا

 آّذنهل عبتتملاو طاّطخلاو ّئراقلل ةبسنلاب ىهتنملاو ةياغلا اهنأل ... اهريغل هتصصخ

 8 اا يبرعلا طخلا لصأ نم ءالؤه مهيال دق ذإ نفلا

١ 

0 

0 



 تقولا يف ةمدختسملا طوطخلا عاونأ ريغ مهيوهتست نلو .ةءارقلاو حفصتلا#م رثكأ

 كلذ نم ةدافإلاو اهتاودأو اهنيرامتو اهئازوأ ةفرعمو اهتباتك قرطو ءرضاجلا
 .ةحجان ةروصب

 نمضتت يتلا طغضلا ةقيرطب ةعباطلا ةيطخلا يتعومجم نم جذامنب كلذ تعبتاو

 يكل ًاصيصخ اهتركتبا يتلا ةروطملا ةثيدحلا طوطخلا و ةيلصالا ةيبرعلا طوطخلا

 تاعلطت عم بكاوتت يكلو .يراضحلاو يفاحصلاو يعابطلا روطتلا عم ىشافتت
 نم ةريبك ةعومجم ىلا ةفاضإلاب ؛ةفلتخملا ميماصتلاو ينفلا جارخإلا تاحومطو

 يف نيلماعلا عفئتل .ةعون ثك ىرخأ جذامنو ةينآرقلا ااو تالمسبلا

 راكتبالا ةقشمو لمعلا ءبع مهنع ففختو .ةيئفلا تالاجملا

 ةيادبلا ةوالح هيف :باطو ّذل ام لكب ًآئيلم الهش ًاقبط سانلل مدقأ نأ ترثآ دقل

 وهو ؛نوهتشي يذلا قبطلا مهل تمدق“بق نوكأ الأ يبسحو .ةياهنلا ةوالط هيف امك

 لب .مهلجأ نمو مهل يه ماعطلا ناولأو ”عهتوتاٌةدئاملاف .ليلق ريغ مت ول_"بَسك
 يسفن تيضرأو ,ةوجرملا ةدئاقلا تَجِدقوكَّبتك مب تققح دق نوكأ نأ يبسحي

 آماع نيثالثو ةسمخ نم رثكأ هتسرام ليصأ عيفر ّنف وحن يريمضو

 يح

 .ةيرجه 1416 ةنس اهبتك دارم يحيص ناسح فلؤملا طخي :هتسكش طخ ( تعتص اميف يل كراب براي] ةحولا



 زكقلا

 ناب :هل لوقأ .باتكلا اذه تاحفص عم شيعي هكرتأل ئراقلا عدوأ نأ لبقو

 ينعي اهفقوتو .جاجوعا نم اهيف ام موقيو اهيقبيو اهلقصيو اهيوقي ءايشألا روطت
 رعاشلاو فوسليفلا سورد دحأ ينرضحي اذه يفو .اهراسحناو اهءانفو اهتوم

 ةايح نع لصألا قبط ةخسن يتايح تناك اذإ :لاق يذلا روغاط تانار دنبار يدنهلا

 .. تيتأ اذاملو ؛لحر اذاملف ءيدلاو

 فقي الو ءضميو لعفيلف ءروطيو عدتبيو ركتبي نأل ةردقملا هسفن يف حمل نمف
 ”تامسو ةديدج تاحفت يبرعلا انطخ يف ثبيلو ... ىمادقلا انل هَقَّلخ ام ىلع بسحف

 راكتبالاو ريوطتلا ىلعبكني الأ ةطيرش نكلو .هتعورو هئاهبو هلامج يف ديزت ةقالخ
 مل نإ اهضعب ةفورعملا طخلا دعاوق ةداجإو يلصألا ثارتلا عوبني نم فارتغالا لبق

 ايقار ًاليصأ ءاج دق هعادتباو هراكتيا وكيل .اهتباتك قرطو اهئازوأو .اهلك نكي
 .اعمو ةكحاممو ,ةقيمع تابوا براجت دعب .ًالوقصم آمكحم ىتأو

 ةيرجم 450 ةنس ىفوتملا يدروامألان ةاضقلا يضاقل ةرابع ةمثف

 4: راهيف لوقيَِقيَدَلاَو ايندلا بدأ» باتك بحاصو
 ,اهقئاقح ىلإ يضفت لخادمو .اهرخاوأ ىلإ يدؤت لئاوأ مولعلل نأ ملعاو»

 آو .اهقئاقح ىلإ يضفيل اهلخادمبو .اهرخاوأ ىلإ يهتنيل اهلئاوأب ملعلا بلاط ادبيلف
 «ةقيقحلا فرعي الو رخآلا كردي الق .. لخدملا لبق ةقيقحلا الو ؛لوألا لبق رخآلا بلطي
 «ىنجي ال سرغ ويغ نم رمثلاو ؛ىنبي ال سسأ ريغ ىلع ءانبلا نآل

 ىلع نوعلا يل مدقو ينزفحو ينعجش نم لكل ركشلاب مدقتأ يتملك ماتخ يفو
 ذيقنتلا زيح ىلإ هراهظإو هتعابط ىلعو باتكلا اذه فيلأت

 نونو للاو





 ةكلراز فاكر

 ةحكيتلا ةباتكلا
 , ا م مي غو

 كلا د 1 9 ١





 | «بلرألا ل لل كفو ةّيدتلا ةباتكلا
 طآ-طلطططلطل

 ةباتكلا ءوشن يف ةماع ةمدقم

 لجأ نم مدقلا ذنم ناسنإلا اهيلإ جاتحا ةيراضحو ةيناسنإ ةرهاظ ةباتكلا
 كش ال اممق .هنم ةديعبلاو ةبيرقلا ىرخالا بوعشلا عمو ؛نيرخآلا عم مهافتلا

 سسحتت يهو ةيرشبلا اهتطخ ةعساو ةوطخ تناك ةباتكلا ةفرعم نأ هيف

 خيراتل ةيادب ربتعي نأ نكمي ثدح يهو ليوطلا ةايحلا برد ىلع اهمادقأ عقاوم
 .ةيرشبلا ةايحلا لحارم نم ام ةلحرم

 : ةسمخ ةيسيئر راوطأ يف ةباتكلا ترم دقو

 .اهنأشب مهافتلا داري يتلا ةداملا وأ شلة وص مسر وهو ؛ يروصلا روطلا -1

 ىنعملا ىلإ زمرت روص طابنت لأ ليجاوتلا وهو . يزمرلا روطلا -2
 ... اذكه:راهتا ل رمرت يتلا سمشلا ةروصك

 اهل ةقالع ال تاملك ةئجهتدعب-ةباتكلا#ءدب وهو , يعطقملا روطلا 3

 .ةميدقلا ةيرصملاو ةيلبابلا ةباتكلا يف رمألا ناك امك ءاهتاذ روصلاب

 لوألا اهئاجه نم فلأتي ءايشأ روص مادختسا وهو ٠ يتوصلا روطلا 4
 نم لوألا ءاجهلل زمرك روصلا ذاختا آضيا يهو .ةنيعملا ةملكلا ظفل

 ىلإ زمرت لازغلا ةروصو (ك) ىلإ زمرت بلكلا ةروص يأ .ةروصلا مسا
 ...اذكهو (غ)

 رثكأ مدقتلا ىلإ ةيرشبلا ةجاحلا تدتشا امدنع كلذو , يئاجهلا روطلا 5

 ةلئاملاو ةيدومعلا ريماسملا هبشت تامالع اوعدتبا ؛ةباتكلا ملعتل

 امك ةمالع 600 ىلإ لصو ًاريبك أد دع تامالعلا هذه تغلب دقو .ةيقفألاو

 .(1-1 مقر لكشلا) يف
 غولبل مايالا رورم عم تامالعلا كلت ترصتخاو .يئاجهلا روطلا عستا دقو

 35 رثكأو ًآريبعت قمعأ حبصتل اهلاكشا تعونتو تروطتو ملعتلا يف ةلوهسلا
 ةيرشبلا ةجاحلا تلظو .ملعتلا يف ةلوهسلا ةجرد ىلإ لصت مل اهنكلو آماهفإ



 ترهظ ىتح ؛ةباتكلاو مهافتلا لهست لاكشأ وأ تامالع عادتبا ىلإ
 .باتكلا يف ىرنس امك فورحلا لاكشأو ةباتكلا تايدجيبأ 35

 نع ةفلتخملا رداصملا هتركذ ام ضعب ةيلاتلا تاحفصلا يف دروتو
 (هد ج ب !لاكشالا) اهتايدجبأو اهتامالعو ةميدقلا ةباقكلآ

 ةرصتخملا ةيرامسملا ةيلبابلا ةباتكلل ةيعطقملا تامالعلا بيترت -1 2

 .فرح (598) نم
 ةنيدم يف تدجو يتلا ةيرامسملا ةيدجبألا فورحلا بيت

 .ةيروس يف ةيقذاللا يلامشب «ارمش سار» ةيقينيفلا تيراغوا

 ميما سس معا انه هلأ
 اهل ريت اذ هتع ريا 3
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 مل ل 38 ع هع

 293 ص .م 1974 توري  ةيناذلا ةمبطلا -نيدللا نيز يجاشل يبرعلا طخسلا روسعم نع .(أ-1) مقر لكش.

 ءلثم رباصملا نم ةعومجمو 205 ىم م1974 توريب ةيناثلا ةعيطلا  يبرعلا طخلا روصم ؛نيدلا نيز يجان (1]
 م1964 رادغب ةميط  نيطلا ىلع اريثك :نيمآلا نيسح .د م 1951 دادقب ةعبط  ةميدقلا ةراضحلا خيرات رقاب هط د
 .م1953 ةنس يقارعلا يملعلا عمجملا ةعيط (4 2-2 ءازجالا) مالسالا لبق بوعلا خيرات دارج ىفطصم .د
 .م 1919 ةعيط . لوالا ءزجلا  مالسالا لبق برعلا خيرات :ناديز يجرج
 م 1916 نييال ةهتكم -ليرب اعبطم ةعبط  مرلكللا نم برعلا مالك ءاودر مولعلا سمش باتك :ةيرجه 573 ةنس يضونملا يريمحلا اوشن“

 .م 1961 توريب ةعبط  هتلكشم هتاشن يبرعلا طخلا :ةحيرق يقين دووحا



 عويعو و مج م ى7ومك هم هك صف ؟(0.2

 لد مآ 8 < رق ومح م كاك ل

 دل 00 م 07 2 رجح :

 را م 001 9 م كي , هه هج

 0 رد دك هب < م هك 16

 هرللل 4 م« اع وهاب 4راط

 7< 9 دك طع هزعم ل

 هعام 16 كد ويرش :



 اهتاظتشمو ةيرامسملا فورحلا ضعب نيبيي لودج .(-1) مقر كش
 299 ىم قياسا ردصملا اهتاقتشمو ةيئانيسلا فورحلاو

 سي
 دن

315 

3551111 
 , يبرعلا طخلا نوم 3
 .توريب 174

 .م 1952 يقارعلا

 .بتكلا واد عبط .يرسحملا فحتملا
 .م 1954 ةرماقلا - ةيربصملا
 ! مالسالا لبق برعلإ خيرات.
 يملعلا عمجملا ةعيط 2 هزجلا وج,

 ةيشيقاوريه زومو ؛ (هج - !) مقر لكش.:

 .ةيبرعلا ةغللا يف اهلباقي امو

 روتكدلا

َ 3 0 



 | كر خلل نو ةكيدتلا ةباتحلا

 يالي اعرس هيدا
 ا

 / 3 ا 5 ا 7 ررداراإ | دس. مسمع اي : ابل نرحل يسمع 51115 ١١5|[ ةدرتادد ها
 /7 60 1 "11: مو |ذو

 نإ ٠ |مدعمدا فعل اننيوامنأ | مد
 ودود ودل 12م سس ومو وروزوإ 2.22م هديصي ,[00055ههم 020ه هع“ 1 1117|[ لاا ةييسعو ةرتص ةيرس هيج دتلاخ |دن مدرب [اذازل 1 ا
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 كلواثا برعلا نطاوم فلع ءاوضأ

 اسيف ةرشتنم تناك يتلا ةباتكلا عاونأو

 ىلإ هيونتلا نم دبال ,ىلوألا هتاشنو يبرعلا طخلا لصأ يف ثحبن نأ لبق
 نآرقلا دهش دقو ؛ةراضح اذو ءاطعمو آابصخ ناك برعلا هيف أشن نطوم لوأ نأ

 ابس مايأ ةيبرعلا ةريزجلا بوئج هيلع ناك امب  ادهاش هب ىفكو كلذب ميركلا
 ةرثكو شيعلا بيطو ةراضحلا يقرو عرزلا ةرثك نم

 مهبكْم ىفِرَبَسِب نا
 15 ةيآ1ه ةروس يب ظَخ ترو يق

 .ةايحلا نوؤش عيمج يف مدقتو ةراضح نم ةيبرعلا ةريزجلا

 ىلإ اهنم لئابقلا ةرجهو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج لود يلي اميف ركذنو

 تناك يتلا ةباتكلا عاونأ ىلإ نيريشم ةيبرعلا ةريزجلا لامش لود مث ءاهلامش
 '(2) اهنيب ةرشتنم

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج لود :ًالوأ
 داليملا لبق 100 650 ةنس نيب بوئجلا يف تشاع : نيعم ةلود *

 نم لامشلا يف نايحل ينب ةلود عم تشاعو .لامشلا يف اهذوفندتماو

 آبيرقت داليملا لبق 300-100 ةئس

 750-100 ةنس نيب تشاعو ميركلا نآرقلا يف اهركذ درو : أبس ةلود

 ًابيرقت داليملا لبق

 م1979 رابشي _روصملا ريم اهروطعت لحارمو برعلا ةرلضح خيرات ؛ةسوس دمحا < (2)
 21590 تيركلا  يعامتم الار يناقتلا اهدودو ةيطخلا ةياتكلا روطشو ةلاشن ؛يفيطع مقاس يزوفا

 -61 ص 1571 ةرهاقلا يمالسالا خيراتلا ةعوسوم ؛ييلش دمحأ .د
 334 .ليق برعلا -ناديز يجررج ل - 130 ص 1967 ةرهاقلا  ةيبرملا ةقللا هقف ؛يزارعلا كلا دبع .د



 آبيرقت داليملا لبق 750-100 ةنس نيب ام عقت : نابتق ةلود *

 . آبيرقت داليملا لبق 700-100 ةنس نيب ام عقت :تومرضح ةلود

 ,ةيداليم 525 ةنس ىلإ داليملا لبق 115 ةنس نيب ام عقت :ريمح ةلود

 .نيعمو أبس ةغل نع فلتخت ال اهتباتكو ريمح ةغل تناكو

 طخب بتكتو ءاهضعبل ةرصاعم تناك لودلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 اهركذ دورول ابس ةلود ادع لودلا هذه خيراتب ةيبرعلا بتكلا نعت ملو ,(3) دنسملا

 ةباتكلا رصع نم اهنمز برقل ريمح ةلودو «نآرقلا يف

 اهلامش ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم لئابقلا تارجم :ةيناث
 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم لئابقلا تارجه ليلعتل ةريثك بابسأ كانه

 ارصلاو رحبلا ىلإ ربلا نم ةراجتلا كو لاقتناو ,ناكسلا ددع مخضت اهنم اهلامش
 .سرقلاو نييطتزيبلا ب عاكلاوةيحْلملاوةينثولاوةيدوهيلا نيب نيب ينيدلا

 يلي احن تارجهلا هذه صخلتتو

 .اهيلإ اورجاهو ةرونملا ةنيدملا آو راتخا : جرزخلاو سوألا لئابق
 اونوكو م 400 ةنس يلاوح يف ةيروسلا تاعفترملا اولزن : ةنساسغلا *

 هذه ةياهن تناكو .لماعتلل ةليسوك ةيمارآلاب نوبتكي اوتاكو .ةلود
 ناك يذلا مهيألا نب ةلبج وه ةنساسغلا كولم رخآو ؛م 613 ةنس ةلودلا

 م 636 ةنس كومريلا ةعقوم يف يمالسإلا شيجلا دض هشيج دوقي

 ايحيسم دتراو داع مث مالسإلا يف كلذ دعي ةلبج لخدو

 ىلإ ترجاه .ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةيبرع ةليبق يهو : ةرذانملا *
 مايقل ًارصاعم اهمايق ناك - ةلود تتوكو م 300 ةنس يف قارعلا بونج
 مث ةريحلا يه ةرذانملا ةمصاع تناكو  سراف يف ةيناساسلا ةلودلا

 كلم لواو  اهسسؤم مسا ىلإ ةبسن نييمخللا ةلودب كلذ دعب ةلودلا تمست
 1 همسا لجسملاو م 328 ةنس ىفوتملا سيقلا ٌؤرمأ وه ةحضاو لامعأ وذ

 .م 540 ةنس ىفوتملا رعاشلا سيقلا ئرما ريغ وهو  ةرامنلا شقن ىلع

 "تاطوطختتلا دهعمي ةعوبطس تارضاحم  يجولحلا واتسلا دبع م .45 ص ةرهاقلا سنؤم نيسح روتكدلا قيقحت -مالسإلا
 ١000 ااااا ااا ذ .م 1574 ةرماقلاب
 © ناك اذإ اميف يلوالا يبرعلا طخلا قاقت شا عوضوم يف رداصملاو ءارآلا تفثتخا دقو .نيميلا يف ناك يذلا
 .بابلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف كلذ نابي يتايس ... هريغ مآ يطينلا طخلا مآ دنسملا طخ



 .هللع يبنلا ةثعب دنع ةقطنملا هذه يف ةدوجوم تناكو  تومرضح برق
 سيقلا ْئرما رعاشلا ةافو دنع تطقس ةلودلا هذه نأب لوقلا نكميو

 يعرشلا ثيرولا ناك ذإ هيبأ كلمب بلاطي ناك يذلا م 540 ةنس يفوتملا 1
 .ةدنك ةلودلأ

 ىلع قارعلا دودح ىلع ايروس قرش لامش يف اولزن : نويرمدتلا
 مث لدابتلل ةريبك آقوس تحبصأو تعستا مث ؛لفاوقلل ةطحم لكش

 تحت تعقو مث ؛سرفلاو مورلا امه نيتلود نيب تعقو ةلود تحبصأ

 .م300 ةنس يلاوح تهتناو مورلا مكح

 برغلا ةريزجلا لامش لود : :اثلاث
 ةيبرعلا ةكلمملا لامش العلا ةقطتم_يف.كشاع

 فشتكا .داليملا لبق 500 - 600 ةنس.ن

 .ةقطنملا

 ةيبرعلا ةكلمملا لامش العلا ةقطصنم يف تشاع : نايحل ينب ةلود #
 دي ىلع تهتناو ,داليملا لبق 500-300 ةنس نيب ام ةرتفلا يف ةيدوعسلا

 .ةيمارآلاب مهتباتك تناكو ؛نيينيعملا

 نيب ام ةرتفلا يف آضيأ العلا ةقطنتم يف تشاع : نيعم ةلود *

 .ةريزجلا بونج يف ةدوجوم تناكو .داليملا لبق 300-100ةنس
 ذنم لامشلا يف نيدوجوم اوناك نيذلا طاينألا دي ىلع نيعم ةلود تهتناو
 يه ةيمارآلا نم ةردحتملا ةيطبنلا ةباتكلا تناكو -داليملا لبق ةنس 0
 .تقولا كلذ يف ةدئاسلا

 برع نيمسق ىلإ مدقلا ذنم برعلا مسقنا : نويناندعلاو نويناطحقلا
 نيينميلا وأ نييناطحقلاب اومس بونجلا برعق .لامشلا برعو بونجلا



 | ,(كلرألا ل تال] كنز ةكيدتتلا ةباتكلا
 اتت

 نم لكلو . نويرضملا وأ نويناندعلا مهيلع قلطأ لامشلا برعو
 دعاب ام اذهو ,ةيعامتجالاو ةيلقعلا هتايحو ةيعيبطلا هتئيب نيمسقلا
 تالصلا فعضل عستت قراوفلا تذخا مث ؛رخآلا نع امهدحأ ريكفتنيب

 اذإ كنأ كلذ حضويو .يوغللا هريكفتب مسق لك لقتسا ىتح امهتيب
 كنإف ةيلامشلا ةيناندعلا ةغللا نيبو ةيبونجلا ةيريمحلا ةغللا نيب تنراق

 دعاوقلاو توصلا رهاظم نم ريثك يق ةيرهوج آقورف امهنيب دجت
 "لب :اهاحضو ةيشع نيب دجوت مل قورفلا هذهو ؛تادرفملاو بيلاسألاو

 اميفو .ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيعيبط ةئيب نم اهبابسأ تايهت امدعب تدجو
 ءامهنم مسق لكل ليصفت يلي

 كولم مهتمو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىلصالا مهنطوم : نويناطحقلا

 ةقلتخم ءازجأب اولزن تاعامج مهنمكَّجًرخادِقو ,ريمحو ابس لئابقو نميلا
 دالوأ مهنمو .ةريحلا اولزن نيذلا َنوُئمِحَْلالْؤه نمو ,ةيبرعلا ةريزجلا نم
 عرفت نيذلا دزألا مهنم نأ امك ءةدنك كولم عهتسو «ةنساسغلا كولم ةنفج

 2 .جرزخلاو سوألا مهنم

 سيل مد مهيلع لخد نيذلا يأ ,ةبرعتسملا برعلا نومسي : نويناندعلا
 ةيبرعلا ةغللا تحبصأو .برعلا عم ليخدلا مدلا جمدنا مث ,مهمد نم

 ,ةمركملا ةكم مهنطومو ؛لامشلا برع مه ءالؤهو .ديدجلا جيزملا ناسل
 تئاكو .ةريزجلا لخاد نورجاهي اوادبف ءلامشلا برعل ةكم عستت ملو

 رابخأ ضعب تشقن ةغللا هذهبو ,ريمح ىلإ ةبسن ةيريمحلا بونجلا ةغل
 .شيرق ةغل تناكف لامشلا ةغل امأ ,ةدوجوم لازت ال يتلا نييريمحلا



 دو

 يبرعلا طخلا لصأ

 ىلؤالا هتاشنو يبرعلا طخلا لصأ ؛ًالول
 يبرعلا طخلا لصأ نايب يف ىتش بهاذم ةيبرعلا رداصملا تبهذ

 نإو رشبلا عنص نم سيل طخلا نإ :تلاق نم اهئم .يلوالا هقاقتشاو هتأشّتَو
 عضو نم لوأ نإ » :تلاق نم اهنمو .(4) هللا دنع نم ًائيش ةيبرعلا ةباتكلا
 كلذو ؛هخبطو نيط يف اهبتك ؛مالسلا هيلع مدآ وه اهلك بتكلاو طوطخلا
 .مهباتك موق لك باصأ قرغلا ضرألا لظأ املف :ةنس ةئامثالثب هتوم لبق

 يبرعلا طخلا نأ تلاق نم اهنمو 17 هيلع سيردإ وهو( خونخأ ليقو
 طخب ىمسي ناكو ؛نميلا يف ةعبا تلا طمقكك يؤيمحلا دنسملا طخلا نم قتنشا قتلا

 لهأ نم موق مهنع ملعتف ؛يريمحلا دنمتملا نم عطتقم هنأل «عطقلا يأ» مزجلا
 .(0 « ةرّيحلا لَه .اًمج ءالؤه نم ملعت مث رابنالا

 « نالوب نم لاجر ةثالث ةيبرعلا فورحلا عضو نم لوأ نإ : تلاق نم اهنمو
 نب ملساو ؛ةرم نب رمارم مهو «رابنالا ةنيدم اولزن ءيط نم ةليبق نالوبو »
 مث ؛ةلوصومو ةعطقم آافورح اوعضوف اوعمتجا ؛ةردج نب رماعو ؛ةردس
 لصفف ملسأ امآو ءروصلا عضوف رمارم امأف «ةينايرسلا ءاجه ىلع اهوساق
 نم هملعتو ةكم ىلإ ملعلا اذه لقن مث ,ماجعإلا عضوف رماع امأو ءلصوو
 .(7) « هولوادتو سانلا يف رثكو هملعت

 لهأ اهملعت ءالؤه نعو )٠( رابنالا لهال ةباتكلا اوملع لاجرلا ءالؤه نأ ليقو
 مالسالا روهظ ليبق زاجحلا يأ فئاطلاو ةكم ىلإ ١ مث نمو )+٠(: ةريحلا

 .(8)لدنجلا ةمود بحاص رديكالا وخأ يدنكلا كلملا دبع نب رشب يدي ىلع
 لصأ نأ ىلإ ,يناملالا زيتروم قرشتسملا مهنمو ؛جنرفالا ءاملع بهذيو»

 7 ص .مهمالك يف برعلا ننسو ةغللا هقف يف يبحاسملا باتك ؛ سراف نبا(4
 15 ص .م1919 ةنس ةرهاقلا ةمبط هبادأو يبرعلا طخلا خيرات ىدركلاو :7و © ص ثلاذلا ءزجلا ىشعالا حيص يدنشقلقلا (؟)
 ةرهاقلا ركذلار ةفاقثلا رارطل ؛يدنجلا يلعر ,46 ص .م1958 ةرهاقلا ةيبرعلا ةغللا ةايح وأ بنآلا خيرات « فصان ينفح (6)

 391 صم
 هللا ديع نبل يرايشهجلار 18 سم هسفن ردصملا ؛ىدوكلا رهاط دمحمو 8 ص 3 ءزجلا هسفن ردصملا :يدنشفلفلا |

 355 .1 نم .ما918 ةرهاقلا ىلوا ةعيط .يتكللاو ءارذولا بلتك ؛ يرايشهجلا سودبع نب دمحم



 لوألا تلا هنو ةكيدتتلا ةباتكلا
 مس

 دقتعي وهو .نميلا يف ناك  ةيفيلغوريهلا ةباتكلا دعب  فورحلاب ةباتكلا داجيا
 .(9) «ةباتكلا اوعرتخا نيذلا مه نييناميلا نأ

 :هصخلم ام يدركلا رهاط خيشلل هبادآو يبرعلا طخلا خيرات يف ءاجو

 لها نال ؛طبنلاو ةدنك ةطساوب رابنألاو ةريحلا ىلإ نميلا نم طخلا لصو دقو

 ةريحلا نمو .ضعب نع مهضعب ذخأيف ميلعتلا نوضراقتي اوناك رابنألاو ةريحلا
 دبغ نب رشبو ناعدج نب هللا دبع ةطساوب زاجحلا لهأل طخلا لصو رابنألاو

 مهنم .زاجحلا ىلإ ةباتكلا لخدأ نم لوأ ديدحت يف نوخرؤملا فلتخاو .كلملا
 : لاق نم مهنمو نايفس يبا نب ةيواعم دج يشرقلا ةيمأ نب برح :لاق نم

 لوخد امأ .ةرهز نب فانم دبع نب سيق وبأ لاق نم مهنمو «ةيمأ نب نايفس
 اهيلا ةباتكلا لمح نم لوأ نأ ىلع نوخِرؤملا عمجأ دقف ةمركملا ةكم ىلإ ةباتكلا

 ّيف اهملعت دق ناكو يومألا يشرف اثث,ببع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح
 .كليل(ديع نيرإشب مهنم صاخشأ ةدع نم هرافسأ

 دواد يبأ ركب وبأ لاقو

 جوزتو ؛ةكم ىلإ جرخو .رابنألا ْلَمَأ َنَم ةبآتكلا كلملا دبع نب رشي ملعت :لاق
 هيبأ نم طخلا برح نب نايفس وبأ ملعت امل هنإ :ليقو .برح تنب ءابهصلا

 ةيواعم هملعتو ,شيرق نم ةعامجو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هملعت
 .(10) نايفس همع نم نايفس يبأ نبأ

 ةغلابم ًاغلاب يبرعلا طخلا ناك دقو٠ : يلي ام نودلخ نبا ةمدقم يف ءاجو
 .فرتلاو ةراضحلا نم تغلي امل ,ةعبابتلا ةلود يف ةدوجلاو ناقتإلاو ماكحإلا نم

 لآ ةلود نم اهب ناك امل ةريحلا ىلإ اهنم لقتناو .يريمحلا طخلاب ىمسملا وهو
 ملو .قارعلا ضرأب برعلا كلمل نيددجملاو ,ةيبصعلا يق ةعبابتلا ءابسث رذنملا
 .نيتلودلا نيب ام روصقل .ةعبابتلا دنع ناك امك ةداجإلا نم مهدنع طخلا نكي

 : هنقل ةريحلا نمو .كلذ نع ةرصاق اهريغو عئانصلا نم اهعباوتو ةراضحلا تناكف
 2 ةيمأ نب نايفس وه ةريحلا نم ةباتكلا ملعت يذلا نإ :لاقيو .شيرقو فئاطلا لهأ

 بئاسلا نب دمحم نب ماشه نع برج

 .ارقنوليك نيسسخح دعب ىلع يهو .ةردج نب رماعو ةرهس ني ملسأو ةرم نب رمارم اهنكس يتلا ةدليلا يه ليق ؛رابنألا («)
 ,حافسلا ماقم ناك اهبو (ةجوظلا) نآلا ىمستو دادخب نما

 رثئملا ني ناممنلا لآ لزانم تناك دقاو فجنلا هل لاقي عضوم ىلع ليقو خسرف وحن ىلع ةفوكلا نم يم ليق :ةريحلا (**|
 9 حوتف) «يرئالبلا نع .17 ص .م1967 ةرهاقلاب يبرعلا ركذلا راد  ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد ؛ةعمج ميهاربا .د (1) ع .(يدركلا رهاط خبشلا باتك نم 57 ص ةيشاح]
 90 هه ةعمج روتكدلل 17 ةحفصلا ةيشاح يق ءاج دقو .(40 ىلإ 455 ص نم) .م1912 ةنس ةيرمزالا ةعيطملا (نادلبلا



 دو

 اي متذخأ نيأ نم :امهنع هللا يضر سابع نبال تلق» :لاق هنأ هيبأ نع معنأ

 عمتجا ام هنم نوعمجت هني دمحم ثعبي نأ لبق باتكلا اذه شيرق رشاَعَم
 ؟برح هذخأ نممف لاق .ةيمأ نب برح نع هانذخأ :لاق ؟قرتفا ام هنم نوقرفتو

 لهأ نم :لاق ؟ناعدج نب هللا دبع هذخأ نممف :لاق ,ناعدج نب هّللا دبع نم :لاق
 لهأ هذخأ نممف :لاق .ةريحلا لهأ نم :لاق ؟رابنألا لهأ هذخأ نممف :لاق .رابنألا

 .ةدنك نم نميلا نم مهيلع أرط ئراط نم :لاق ؟ةريخلا
 هيلع دوهل يحولا بتاك ناجلفخلا نم :لاق ؟ئراطلا كلذ هذخأ نممف :لاق

 .(م) هذخأ نمع لقي ملو ناجظفخلا دنع فقو سابع نباو .مالشلا
 يبرعلا طخلا قا رداصملا فالتخا :ايناث

 ,نيثدحملا نيسرادلا برعلا اهيلإ نلا مهأ يلي اميف ضرعنس
 دشرتساو مهضعب ىدهتسا نيذلا ةميدقلا ,تاياتكلاو ةيماسلا تاغللا ءاملعو

 ةياهن يف صلخنل مهريغو نيقرشتسمّلا ءاملعلا تايرظنو تاجاتنتساب رانتساو
 :يلوألا هقاقتشاو يبرعلا طخلا لصأ لوح ددحم نيزر يأر ىلإ ضرعلا اذه

 ةريزجلا نم ةيبرعلا لئابقلا ضعب تلحر :ةعمج ميهاربإ روتكدلا لوقي
 رحبلا ىتح ماشلاو قارعلا يف ةريزجلا فارطأ يف ةينغلا قطانملا ىلإ ةيبرعلا
 يف تلقتسا مث ترقتساو .نارمعلا رهاظمو رضحلا بيلاسأ تذختاو ؛طسوتملا

 ,نامورلا ةراضحب لئابقلا هذه تكتحاو ,ديدجلا اهنطوم يف برعلا نع اهتفاقث

 اهسفن ذخأت ال ةيصخش وهف ؛ةفرسم ةيرظن يه يدنكلا كلملا دبع نبا رشب ىلإ طخلا ميلعت ةيسن نا ؛هسخلم ام
 .هظمو .ماشلاو رصم رايدو فئاطلاو ةكم ىلإ ةباتكلا لفن ةمهمك ةقاش ةمهمب
 16 م هسفن ردصملا ؛يدركلا رماط دمحم غيشلا (9)

 نم ىرخالا ةفافثلا تارايت لقتتت امك لقتتت نرئفلا رهاوظ نم ةرهاظ ةباتكناو .سفنلا نع هيفرتلا دسعقب ةدام لحتري *
 لك ىلع هتفاستسا نكمي ةيرظنلا نم ًابناج كانه نأ ىلع .نيلقانلا ىماخشل اهبف زيمتت نأ بعسمي ةيعيبط ةفيرطب رخأ ىلإ ناكم
 ىلإ لحر دق طينلا طخ نوكي نا دعبي الو .طخلا ميلعت زكارم نم نيزكرم مالسالا روهظ لبق اتناك رابتالاو ةريحلا نأ وه .لاح
 .ةريصقلا هتلحر لحر امك ,ةكمو ةنيدملاف لدنجلا ةمودق طسوالا تارفلا ضوحر (ديز) قيرطب ءاعون ةئيوط ةلحر زاجحلا
 .العلاو حئاسم نئادمو كوبتو ناعمو ءارتبلا قيرطي.

 10 ىم هسفن ردصملا( ؛يدنشقلفلا (10)
 )١1( ص .م179 توريب ةعبطر 17804 ةرهاقلا ةعبط (ةباتكلاو طخلا باب - نودلخ نبل ةمالعلا خيوات) ةمدقملا نودلخ نبا 745.

 يدركلا رهاط دمحم 746 صم هسفن ردصعملا نودلخ ني (12)
 ةيفيفع ملاس يزوف - ص هسفت ردصملا
 :نيهاش روبصلا دبع .د 56 ص هسقن ردصملا
 61 سع م1566 ةرهاقلا ةعبط يبرعلا طخلا لسا لصف نآرقلا خيران



 ١ ١ كف وعن ردع
 مم سس

 مهف ؛طابنألا مساب مهضعب فرع ؛ةيسايس تادحو مايألار م ىلع مهنم تنوكت مث
 مث ؛مهتغل اومدختساو مهتراضحب اورضحتو ةيمارآلا ميلاقألا اونطوتسا برع
 اوظفتحا دقو ,يطبنلا مهمساب يمس هب اوبتك يمارآلا نم أطخ مهسفنأل اوقتشا

 تلاز دقو اذه ؛ةصاخلا مهنوؤش يف اهنولمعتسي اولظ يتلا ةيبرعلا مهتغلب

 ءالؤهف نذإ ؛يداليملا يناثلا نرقلا لئاوأ يف دوجولا نم طبنلا ةكلمم مهتكلمم

 ءالؤه بتك اهيفو :ةيمارآلا ةلحرملا :ةثالث راودأب مهتباتك يف اورم برعلا

 جوضن ةلحرم مث ؛يطبنلا ىلإ يمارآلا نم لاقتنا ةلحرم مث ؛ةيمارالا فورحلاب
 برع نأ يملعلا ثحبلا تبثأ دقو :كلذ دعب لوقي مث .يطبنلا طخلا ىلإ تهتنا

 راعتسا ام وحث ىلعو ؛طينلا طوطخ نم ةروص رخآ نم مهطخ اوقتشا لامشلا
 .(13):طابنالا نم لوالا مهطخي برعلا راعتسا نييمارآلا نم مهطخ طبنلا

 ةكشنمو طخلا لصأ عوضوم يفركيرتلا ضراو يلع داوج روتكدلا لوقيو
 ةعاطتسا يف سيلو .يعطق مكحأر ادصإل دعي نحي مل تقولا نأل هعارتخا ناكمو
 مل ىتح ةميدقلا مالقألاو طوطخلا زعم ىلإ انلصوت دق اننأ يعدي نأ دحأ

 مدقأ نوكت دق ىرخأ مالقأ ىلع روثعلا يف ّلمَأ لبقتسملا ءاملع ناكمإ يف قبي

 يه ثحبلا يف اهتاعارم بجت ةقيرط ريخو .نآلا اهفرعن يتلا مالقالا هذه نم
 ءارقتسا ىلإو ةميدقلا ممالا فلتخم دنع تايدجبالا فورح بيترت ىلإ عوجرلا

 اذهلو ءاهروصو اهلاكشأ ةساردو فورحلا كلت ىلع اهتقلطأ يتلا ءامسالا

 اهلمعتسيو دالوالا اهبتكي ناك يتلا ةميدقلا تاباتكلا حاولا نع ثحبلا بجو
 .« طخلا مهميلعت دنع مهوملعم

 ةريحلاو رابنألا تاباتك نم ةيلهاج تاباتك انيدل ناك ول آضيأ لوقي امك

 «رابنألاو ةريحلا طخ نييعت عوضوم لهسل قارعلا يف نكامألا نم امهاوس وأ
 طخلا قاقتشاف .نيعضوملا نيذه ىلإ عجري آبوتكم آصن كلمن ال اننأ ريغ

 دوجول اهب ذخألا نكمي ال ةيضق دنسملا ملقلا نم رابنألا لهأ طخ وأ يريحلا

 "4 ماشلا دالبو :لوقي مث .امهنيب ةلص دوجو يفئني نيطخلا لكش يف ريبك توافت
 ؟" ”, / ..ءةديفمو ةمهم اهتلق ىلع تاباتك انتطعأ ذإ ةروكشم ضرأ انثحب ىلإ ةبسنلاب

 هع
 .15 ص 53 ددملا  .م1947 ةرهاقلا ةعبط -ارقا ةلسلس  ةيبرعلا ةباتكلا ةصق :ةعمج ميهاربا .د (13)
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 تا
 نأو ًابرع اوناك اهباحصأ نإ لوقن نأ عيطتسنو اهكلمن يتلا ةديحولا تاياتكألأ يهف
 .طينلا ةفاقثب ةرئأتم تناك ءالؤه ةفاقث نإو مرإ ينب ملق نم َدوحَأم اذه مهملق
 لامجلا مأ يف ىرخأ ةباتكو ؛م 250 ماع لامجلا مأ تاباتك يه تاباتكلا هذهو
 ماع نارح ةباتكو ؛م 512 ماع دبز ةباتكو :م 328 ماع ةرامنلا ةباتكو ؛ةخرؤهَيأ
 يف هب نيعتسنو هكلمن يذلا ديحولا اندنس يه ةسمخلا تاباتكلا هذهو ,م 568
 .(014) يلامشلا يبرعلا طخلا روطت

 طخلا نأ نيخرؤملا ضعب ىري ٠ يراصنألا نمحرلا دبع روتكدلا لوقيو
 نأ ودبي نكلو ,ةرذانملا قيرط نع ةريحلا نم ءاج امنإ زاجحلا يف فرع يثذلا
 نم عونلا اذه لاقتنا لهسي يراجتلا قيرطلا نآل ,ماشلا قيرط نع ءاج امنإ طخلا

 تلا مخض دبع ينب ةليبق نإ مث .ةفاقثلا يتلا لئابقلا نم فئاطلا نكست تناك
 ,ةيمارآلا نوبتكي اوناكو :نييرمدتلا دعب ةقطنملا هذه ىلإ تحزن
 يف لئابقلاب ةقالع ىلع اوناك ما ثلا ةجوأب اونكس نيذلا ةنساسغلا كلذكو'
 نإ مث. .ةيمارآلا لاقتنا لهسي امم ةنيدملا يف خرزختلاو سوالاك ةيبرعلا ةريزجلا
 «ةيمارآلاب بتكت سراف تناكو .مالسإلا روهَط نابإ نميلا مكحت تناك سزاف'

 ىلإ بونجلا نم ةريزجلا برغ ىلإ ةيمارآلا لوخدل آحوتفم قيرطلا ناك كلْذلَو
 ةقطنم نم ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىلإ لقتنا يمارآلا طخلاف نذإ ,لامشلا
 ,داليملا لبق عبارلا نرقلا يلاوح ذئم طابنألا هلمعتساو ,نيطسلفو ايروس

 كلذ دعب يمسو ؛ضعبب اهضعب فورحلا لصو وه ًاديدج ًآئيش هيلإ اوفاضأو

 طخلاب هبشلا بيرق طخلا اذهو .رمدت ىلإ كلذ دعب لقتناو .يطبنلا طخلاب
 راتخا اذامل امأ :لوقي مث .نكامألا نم اهريغو ةنيدملاو ةكمب فرع يذلا يفوكلا

 فورح نأ نيح يف افرح 22 نع ديزت ال هفورح نأ عم .يمارآلا طخلا برعلا
 طخلا ةنورم وه كلذل آببس ه. يذلا نإف ةيبرعلا ةغللاك ةلماك دئسملا

 اياوزلا ىلع دمتعي دنسملا طخلا نأ نيح يف .فيكتلا ىلع هتردقو يمارآلا

 حضاو لكشب زرب دق يمارآلا طخلا نأ دقتعنو ءاهريوطت بعصي ءايشأ يهو رئاودلاو

 مهنأ ةصاخو. دنسملا مهكرتو هب ةباتكلل لامشلا برع ترغأ امم ةيراضحلا هتقطنمب
 .61 ع 7 ءزج :ما95] دادغي ةعيط - مالسالا لبق برهلا خيوأت :يطع كوج .د نع 47 صم ةبلتكلا روطنر ةاشن ؛يذيفع ملاس يزوف (14]



 لوألا تل انفو ةئدتتلا ةباتكلا

 .(14) :ةريزجلا بونج لود طوقس دعب يراجت رودب اوماق

 اذه ززع دقو .طابنالا نع مهطخ برعلا ذخأ» : ةحيرف سينأ روتكدلا لوقيو
 تبتك مالسالا لبق ام ىلإ اهخيرات عجري ةيبرع شوقن ةعضب ىلع روثعلا يأرلا

 مأ شقنو نآرح شقنو دبز شقنو ةرامنلا شقن اهمهأ رخآتملا يطبنلا طخلاب
 .(16) «لامجلا

 نمف .ةفلتخم ّىوق هعزانت يبرعلا شاع» :راصن نيسح روتكدلا لوقيو
 يبرغلا لامشلا نم هيلإ ذفنت ةيطنزيب وق ىلإ قرشلا نم هوزغت ةيسراف ىوق
 ىلإ ةيسوجم ىلإ ةيدوهي نمو .بونجلا نم هيلإ اهاطخ شحت ةيشبح ىرخأ ىلإ
 دق ًاراثآ ةكرات .هبلق يفو هلقع يفو هدالب يف لغوتو هب طيحت اهلك ؛ةينثو
 وأ ةباتكلا راشآلا هذه نم ناكو ؛لاج,لك ىلع راثآ اهنكلو قمعت ال دقو قمعت

 روهظ يف لضفلا بحاص هنأ ىوقلم ذه زاصنأ نم لك ىعدا دقو ,يبرعلا طخلا

 ,ةيدوهيلل هعجري نم مهنمو ايا لج نم مهنمف «ةيبرعلا ةباتكلا

 بدأ يف يلوصلاو 6 ص تبهرهفلا يبف.ميدنلا:ْن با لثم ةريحلل هعجري نم مهنمو

 نميلل هنوعجري نورخآو ,307 ص برألا ةياهن يف يريونلاو 30 ص باتكلا
 تناجت اهعيمج لاوقالا هذه نكلو . طيحملا سوماقلا يف ىدابأ زوريفلا لثم

 يتلا ةيطبنلا ةباتكلا ةديلو ةيبرعلا ةباتكلاف ,يوسلا قيرطلا نع ديحتو قحلا
 داليملا نم ىلوالا نورقلا يف ماشلا يبونجو زاجحلا لامش يف شيعت تناك
 لاثمأ نم نيمدقالا برعلا باتكلا لوق امأ فيضي مث .بيرقتلا هجو ىلع
 ىلإ دئتست ال ذا لدجلا وأ ةيانعلا قحتست الف نودلخ نباو ميدنلا نباو يلوصلا
 .(17) حضاو ليلد وأ ةيوق ةماعد

 لقح يف نيثحابلا نإء نيدلا فرش نيسح دمحا ذاتسالا لوقيو
 اهب بتكن يتلا ةيبرعلا ائتيدجبأ نأ ىلع مهماكحأ نوردصي ةيماسلا تايدجبالا

 ىلإ ةلصب تمت ال اهئاو طابنالا نم برعلا اهسبتقا ةيمارآ ةيدجبأ يه امنا نآلا
 لمأتي نمف ...مكحلا يف فسعت اذهو .دنسملا يهو ةيلصالا برعلا ةيدجبأ

 ناحرسلا يداوو حلاص نئادمو ايروسو ندرالا يف ةرشتنملا ةيطبنلا شوقنلا

 .ةيبرعلا ةريزجلا هيش خيرات ؛ىرلصنالا نمحرلا دبع روتكدلا نع القن -49 صم هسفن ردصملا ؛يفيقع ملاس يزوف (15)
 'ةعماج تارضاحم
 0 .1؟ ص يبرعلا بدالا يف ةيتفلا ةياتكلا ةأشن هواصن نيسح د (17) 999 ااا اشو تشن يرق يو شل حرف يلا داصا مسخ دسم يلع
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 ةصحاف ةسارد اهسرديو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهريغو

 يذلا ثدحملا بولسالا كلذ .دئسملا وهو ريخألا نقلا ريغ اهيف دجي ال ةهيؤن 3

 .(18) ءيباتكلا برعلا نف هيلا لصو ١
 نم مرإب ىمسملا ماس نب مارآ نأ كشال :فصان ينفح خيشلا لوقيو 0

 ؛مهب مهطالتخا تقو يف نييقينيفلا نع طخلا هدالوأ ىقلت ءبرعلا انقالّسآ

 يف طخلا رشتناو ناجلفخلا دوه بتاك ةطساوب نميلا ىلإ طخلا لصوو >0:
 ملعت مهئمو «رابنألاو ةريحلا لهأ ملعت مهنمو ؛ةدنكو طبنلا مهنم هملعتف ,نميلا 1

 .(19) يبرعلا طخلا لصأ وه دنسملا طخلاف :فيضي مث .زاجحلا لهأ

 برعلا يغ

 نيقرشتسملا ىاَز اخس

 ىرصملا قوعرقلا طخلا

 قينيتل طخلا
1 

 .(أ-3) مقر لكش

 ١ ةفطتم يف ةيناديم تاساردب ماق دقو 2 سم خيراتلا لبق ام روسع يف ةيبرعلا ةهلا نيدلا فرش نيسح دمحأ (18)
 هيلا بعذ ام ةحص جتنتساو نمبلا .”“ نيَييتَم
 59 صم هسقن ردصملا :يفيقع ملاس يزوف (19]] نس



 جنرفالاو برعلا نيخرؤملا ىأر (آ- 3 مقر لكشلا) يف انحضوأ دقو
 يف انحضوا امك ؛ (20) هلسلستو يبرعلا طخلا لوصأ يف نيقرشتسملا

 .رخآ يأر ىلع يبرعلا طخلا ةلسلس (ب-3 مقر لكشلا)
 نوكي نأ ءيش يف برعلا نحن انريضي الو» :يدنجلا يلع ذاتسالا لوقيو

 مهرمأ ةقيقح يف طبنلا ناف  دنسملا ال يطبنلا طخلا ىلإ يمتني يبرعلا طخلا

 .(21) «كانه تاليود اونوكو ماشلا موخت ىلع اولزن برع

 ةيوفصلاو ةيدومثلا شوقنلا نإ :يزاجح دومحم روتكدلا لوقيو
 ةنودم اهلكو ؛ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامش يف قطانم يف تدجو ؛ةينايحللاو
 ,يمارآلا طخلاب بتك يبرع بعش طبنلاو :فيضي مث .دنسملا طخلا هبشي طخب
 يذلا يطبنلا طخلا ىلإ مهطخ روطتو. ءنوبتكي فيك برعلا اوملع نيذلا مهو
 يا .(2) «يبرعلا طخلا ساسأ حبصأ

 . نييناطحتلا نم ةيبونجلا ةيبرعلا لهال

 . ةيئامشلا ةيبرعلا لال | تيسصر ميتس ييرم |

 . ةيئاحلا ةيبرملا طوطشلاو يشستلاو يلوكسلا اما ثيدحلاو ميدقلا ىشبنلا | 2 ع ريحلا

 302 ةحفص _ نيدلا نيز يجان - يبرعلا طا روصم نع ٠ (ب -2) مقر لكمش

 دنع يبرعلا طخلا روصم هباتك يف نيدلا نيز يجان ذاتسألا لوقيو
 نيبكلا نيدلاب رعشنل اننا :خيراتلا يف ىلوألا ةباتكلا ةاشن نطاوم نع هثيدح

 ,مقانس يزوف 307 صم ركذلاو ةفافتلا راوطا ؛يدنجلا يلع 40 سم هيادآو يبرعلا طخلا خيرات ؛يدركلا رهاط دمحم (20)
 0 ا ا سس 203 ىم يبرعلا طخلا روصم. :نيدلا نيز يجان 39 نص هسفن ردصملا ؛يفيقع.

 256 ص .م 1959 ةرهاقلا -ركفلاو ةفاقثلا راوطا ؛يدنجلا يلع (21)
 ١) ص .م 19/8 ةرماقلا .نورفلا ربع ةيبرعلا ةفللا ؛يزاجح دومحم د (27)



 ةيراضحلا ةايحلا زكارم نم ةريثك عضاوم يف ةباتكلا ةأشن نع هملعن

 ناكو .ةرومعملا ءاجرأ يف ةماه شوقت جذامن ىلإ اودتها نيّدلآ راثآلا لاجول
 .«نيدفارلا يداو يف داليملا لبق 3300 ةنس ةيرموسلا ةباتكلا ىلع روثعلا

 راطقأ ىلإ نيدفارلا دالب نم يرامسملا طخلا رشتنا :نوخرؤملا لوقيو
 يدكالا طخلا .يرامسملا طخلا نم قتشا دقو ..ىندألا قرشلا نم ةريقك

 يقينيفلا طخلا نإ :ةيلبابلا ةيرظنلا باحصأ لوقيو ..يروشآلاو يلبابلاو
 روش نيب ةيراجتلاو ةيفاقثلا تالصلا برقل كلذو يرامسملا طخلا نم قتشنم
 .فورحلا ضعب لاكشأ براقتلو ضيبألا رحبلا ئطاوشو لبابو

 ةيسايسلا تابلقتلا نم مغرلا ىلع اهنإ ةيرامسملا ةباتكلا يف لاقي اممو
 .داليملا دعب 75 ةنس ىلإ آبيرقت جيسملا روهظ نمز ىلإ ةلمعتسم تلظا

 ىلع اوبتك. باتكو رقاب هط روتكدلل ٍةكيت || خيرات يف درو امك -
 .داوج روتكدلل ,مالسإلا لبق برعلا خيرات باتكأو ,نيسح دمحم روتكدلل ,نيطلأ

 رهظو ءروهدتلا يف نييثحلاو دوشآو لبابو ”رِمَعَم لود تذخا نأ دعبو

 نيب ةراجتلا ىلع ةيثبسلا ةلودلا ترطيس ثيح نميلاو ايروس يف نويماسلا
 يف نيحلا كلذ يق ءابفلألا تروطت ءطسوتملا ضيبألا رحبلاو ىصقالا قرششتلا
 ىلإ طخلا تلصوأ نييناعنكلا يأ نييلامشلا نييماسلا ءابفلاف .نيهاجتا

 .ىرغصلا ايسآ طوطخو يمارآلاو يربعلا
 وأ هدجوأ يذلا طخلا ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف نويماسلا ذخأ نيحو

 ةريزجلا لامش ىلإ اهجتم ةفطاخ ةعرسب رشتناف .دنسملا وهو نويئبسلا هروط
 ىلإ ىدعت امك ....رثدنا مث قارعلا ىلإ ىدعتو ندرألاو ايروسو ءانيس يف
 دنسملا طخ يبونجلا يماسلا طخلا نم دلوت دق هنأو امك .بونجلا نم ةشبحلا

 نأو ؛هرخآ ىلإ يوفصلاو يدومثلاو ينايحللاو ينيعملاو يئبسلا يريمحلا
 نأو امك ءافرح 29 نم فلأتت ةيبونجلا ةيماسلا ةيبرعلا فورحلا ةيدجيأ
 سأر ٠ تيراغوأ يف اهيلع رثع يتلاو ,يرامسملا طخلاب ةرثأتملا ةيدجيألا
 .. ةروص 32 وأ 29 نم فلأتت ارمش



 :كلوألا يتلا ثفأو ةكدتتلا ةباتكلا
 مم

 دنسملا طخ ناونع تحت ؛باتكلا سفن يف نيدلا نيز يجان ذاتسألا فيضيو

 ,لموه .ركنو .رسالك :مهنم ةيبونجلا تايبرعلا ءاملع دروأ» : يلي ام هتيدجبأو
 فلأ نم رثكأ لبق ام ىلإ دوعت اهنأو ةيئابسلا نم مدقأ يه ةينيعملا ةباتكلا نأ
 .ةيريمحلاو ؛ةيئابسلاو ؛ةيتومرضحلاو .ةينابتقلا نأو .داليملا لبق ماع
 ةريزج بونج يف تلاوت ةيبرع تاموكح .نميلاو نادير اذو ؛ةيناسوألاو
 ةريزج يف تاباتك ىلع رثع دقو .دنسملا مهطخو .ليصأ يبرع اهبعشو .برعلا
 .يبرعلا طخلا اذهب اهلكو رصم يف ةزيجلا يفو ؛ةينانويلا سوليد

 ,ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف تفرع يتلا مالقألا مدقأ وه دنسملا ملقف
 دق ذإ هب بتك نم رخآ نييريمحلا نأل :ةطولغم ,هدحو يريمحلا طخلاب هتيمستو
 ىرخأ ةيبرع ماوقأو نوينابتقلاو نوينيعملاو نويثبسلا همادختسا يف مهقبس
 ةريحأ وكمازا لوزتب ةكوش تاققتكمر اوم كلذ حضو امك ةيئان قطانم يف
 ءاحنأ يف نوبقنملا هيلع رثعالطم تحانللا تألم يتلا تاباتكلا نع الضف
 7 .ةيبرعلا ةريزجلا

 مزجلاب برعلا طخ يمسو» : برألا لب يف يسولألا لاق يمك
 عطقا يأ مرج هنأل ةفوكلا دوجو لبق مزجلا ىمسي آلوأ ناك يفوكلا طخلا نأل
 ةليصألا هتيمست يبرعلا طخلا ىلع ركني نم ئطخيو .يريمحلا دنسملا نم وو
 نم ًانرق 20 ىلإ 15 نم رثكأ اهنم هرادحنا ىلع ىضم يتلا هتلسلسو مزجلا

 ىلع ةينبملا مهتايرظن يف هيلإ مهالاو نمو نوقرشتسملا بهذ ام نأو نمزلا
 ةسدنه مهفت يف مهقمعت مدع نع أشن دق ئطاخلا ليوأتلاو نيمختلاو سدحلا
 اهتانزاوم طيسبت لهسلا نم سيل يتلا هدعاوقو .روصعلا ربع يبرعلا طخلا ملع
 ةيبرعلا انتيلقع يف يملعلا كيكشتلاو يدئاقعلا غارفلا ثادحإلو ؛ةيروطتلا
 .(23) اخيراتو ةغلو ًاريكفتو آيموقو آيسنج

 لحارمو برعلا ةراضح خيرات هباتك يف ةسوس دمحأ روتكدلا لوقيو

 : ةيدجيالا ةيئاجهلا فورحلل برعلا عارتخا نعروصعلا ربع اهروطت
 اورقتساو برعلا ةريزج نم اوحزن نيذلا نييناعنكلا نأ ىلع ءاملعلا قفتي»

 : .200و 2984و 296 صم ثوريب .م174 ةيناثلا ةعبطلا  يبرعلا طخلا وصم ؛نيدلا نيز يجان (20)
> 



-- 

 اللاو ةيقيرغإلا ىلإ داليملا لبق 750و 850 ةنس نيب مهرودب اهولقن <

 دو

 نييقينيفلا ىلإ تلقتنا نييناعنكلا نمو .داليملا لبق ةيناثلا فلألا/َنم نيا

 ظفتحا دقو .ءاب فلألا يلصألا يبرعلا اهمساي ةيئانويلا يف فرعت تراصو

 ثيح نمو اهلسلست ثيح نم نويقينفلا هعضو يذلا هسفن بيترتلاب نوينانويلا

 .ةيلصألا ةيقينيفلا ةقيرطلا قفو نيميلا ىلإ راسيلا نم اهتباتك ةقيؤط

 يف نويمارآلا لمح دقو اذه .دحاو ىمسمل ناتيمست نويناعنكلاو نويقينيفلاو

 ايسل ىلإ اقزش طسوتملا ٍضّيألا رهيلا ىلخاوس نم ةيئاجهلا فورجلا جاسر

 عطاقملاب ةياتكلا ىلع ةيدجبألا توكلي اب ةئلتكلا تبلغت اذكهو .دنهلا ىتنخ-

 أ( لذا ةعئاش تناك يتلا ةيرامسملا"

 روط ةباتك مسا ءانيس ةريزج هببشبيف ٍتفشتكا “يتلا قورحلا ىلع قلطأ دقو
 ةيناعنكلا ةغللاب تءاج ةطيسبلا ةباتكلا انيسلا ةيدجبألا وأ ءانيس

 اهيلع رثع دقو ؛ةيدجبألاو ةيريوصتلا ةيفيلغوريهلا نيب لصو ةقلح دعتو .ةميدقلا
 مسا لمحت يهو .ءانيس يف ةيرصملا بهذلا مجانم دنع ميدقلا يرصملا دبعملا يف

 .«هروحتح ةهلآلا» مساب ةفورعملا ةيماسلا ةهلآلا يهو «ثيا لعب» ةهلآلا

 اهنم دجو امكًاضيأ ءانيس يف اهسفن فرحألاب جذامتلا هذه نم ددع دجو دقو

 .ةميدقلا ةيناعنكلا ةجهللاب جذامنلا هذه لك تيتك دقو ؛نيطسلف يبونج يف ًاضيأ

 عجري ةينيتاللا «تيبافلا» ةيدجبألا عارتخا ردصم نأ رجنرياد تاغللا ريبخ دكؤيو

 اذه يف ىندألا قرشلا قطانم عيمج نيب درقنت يهو ةيروسو نيطسلف ةقطنم ىلإ
 .نيدفارلا دالبو رصم يتراضح نيب عمجي رسج هبش لثمي يذلا عارتخالا

 عنص نم وه ةيدجبألا يناعنكلا طخلا نأ» نوسنفلو روتكدلا دكؤي امك
 نم ةيفرح ةيدجيأ دوجو ىلع ًاقلطم ليلد ال هنأل .مهدحو مهعارتخاو نييناعنكلا

 فرحألاب ذخألا ةركف مهيدل تأشن نيذلا مهو .ءممألا نم مهريغ دنع عونلا اذه



 ةيدجبألا تنوك فورحلا نم ةعومجم مهدنع تنوكت ىتح روصلا نمآآلدب
 يتلا ةيدجبألا هذه ترشتنا دقو افرح نيرشعو نينثا نم ةفلؤم يهو ىلوألا
 لصأ تراصف ؛ًابونجو ًالامشو آقرش نآلا ىتح ةفورعم ةيدجبأ مدقأ دعت
 هتضتقا اميسح اهنم لك يف تروطت نأ دعب نكامألا فلتخم يف تا .دجبألا

 ,لصألا يف تعضو امك يلصألا اهلكش ىلع ظفاح نم مهنمف ,هلهأ ةغل ةعيبط

 .اهنم صّقن وأ اهيلإ فاضأو اهيف ريغ نم مهنمو

 ءاجرأ يف ةيدجبألا فورحلا هذه تلقنت نأ دعبو :ةسوس روتكدلا فيضي مث
 ةريزجلا بلق يف ترقتساف تداع مث ؛تايدجبأ ةدع ىلإ تروطت اهفارطأو ةريزجلا
 .«ةرخآتملا ةيطبنلا نع ةذوخاملا ميركلا نآرقلا ةيبرع ريخألا اهلكش يف

 اهب تجرخ يتلا تاداقتعالاو ءارآلا جئاتن نايب ىلع يلي اميف يتأنو
 :ةثيدحلا رداصملا

 أوقتشا برعلا نأ ىري :ةعمج .د
 .يمارآلا نم ردحتملا

 (ًراهتسا نييمازآلا نم مهطخ طششلا ٌراعَتْسا ام وحن ىلع :لوقي :يزاصتأ .د ا
 لوا اولمعتسا لامشلا برع نأب فيضيو ؛طابنألا نم لوألا مهطخ برعلا
 .يمارآلا اولمعتساو هوكرت مث دنسملا

 .هلحارم رخآ يف يطبنلا طخلا نمقتشا يبرعلا طخلا نأ ىري :دجنملا .د
 «يمأرآلا نم ردحتملا يطبنلا طخلا نمّقتشا يبرعلا طخلا نأ ىري :يركبلا دمحم .د #

 .طابنألا نع مهطخ اوذخأ برعلا نأ ىري :ةحيرف .د

 .ةيطبنلا ةباتكلا ةديلو ةيبرعلا ةباتكلا نأ ىري :راصن .د
 دنسملا وه يباتكلا برعلا نف لصأ نأ ىري :نيدلا فرش

 .دنسملا طخ وه يبرعلا طخلا لصأ نأ ىري :فصان خيشلا ©
 داقتعا ىنبتيو .دنسملا طخ وه يبرعلا طخلا لصأ نأ ىري :يفيفع يزوف 8

 .فصان خيشلا
 .يطبنلا طخلا ىلإ يمتني يبرعلا طخلا نأ ىري :يدنجلا يلع *

 عوج
 يطبنلا طخلا نم ةروص رخآ نم ع



 .يطبنلا طخلا وه يبرعلا طخلا ساسأ نأ ىري :يزإ
 .يطبن هلصأ يبرعلا طخلا نأ ررقي :يمآن ىيحي .د# تم

 تناك ءالؤه ةفاقث نأو ؛مرإ ينب نم مهملق اوذخأ برعلا نأ ىري :يلع داوج.د ١

 .طبنلا ةفاقثب ةرفاتم 7

 هبش يف تفرع يتلا مالقألا مدقأ وه دنسملا ملق نأ ىري :نيدلا نيز يجآن "© 7

 .ةيبرعلا ةريزجلا
 .ةرخآتملا ةيطبنلا نع تذخأ ةيبرعلا ةباتكلا نأ ىري :ةسوس دمحأ .د ال "7

 نأ ىلإ بهذي اهمظعم نأب ءانل حضتي .ةقباسلا ءارآلا جئاتن قيقدت نم

 ىلإ ءارآلا هذه ةيلقأ بهذت امنيب .يطبنلا طخلا وه يبرعلا طخلا قاقتشا لصأ

 .دنسملا طخ وه يبرعلا طخلا لصا نأ ١
 يتلا لبسلا تناك آيأو ,ةددعتملا مككصعلا مذه ءارآ رمأ نم ناكآيأو يا 6“ |

 نإف ؛يلوألا هقاقتشاو هتأشنو يبّرعلا طق للصأ ةفرعم ىلإ لصوتلل اهتكلس“+-“
 « طاقنلا ضعب يق تفلتخا نإو م ةبراقتمو.ةهباشتف رداصملا هذه تالوقم مظعم_ 94-2

 نيهاجتا يف ريست يهو 1
 يذلا يريمحلا دنسملا طخلا نم قتشا يبرعلا طخلا نأ حجري : لوألا

 .ىمادقلا انؤاملع هيلإ بهذ ام مظعم عم قبطني يأرلا اذهو .نميلا يف ناك
 هرودب ردحتملا يطبنلا طخلا نمقتشا يبرعلا طخلا نأ حجري : يناثلا

 .يمارآلا طخلا نم
 ةغل نأ ؛ةيماسلا تاغللا ءاملع اهب ماق يتلا ثاحبألا لالخ نم انل ودبيو

 ,ةيمارآلا ةغللاب داليملا دعب ترثأت دق ةيبرعلا | لامش يف (+) دنسملا

 لبق ثلاثلا نينرقلا نيب اميف ؛نيطسلفو ماشلاو قارعلاب ةدئاس تناك يتلا

 .داليملل سداسلاو داليملا
 .يمارآلا طخلا نع هبشلا ديعب ريغ دنسملا طخ ناب ليقو

 ةيراجت تاقالع يف مهورواجو نيينميلا اوطلاخ طبنلا نآب ليق امك
 نيب ةباتكلا ةلدابم يضتقي امم .روصعلا ضعب يف مهمكح تحت اولخدو

 .يداليملا سداسنا نوقلا لئارل ىنح ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةدئاسس تنثاك ينثك ةيماسا تافلثلا ىدحأ يه كتسملا ةقل (4
 اموتيب براقثلا نم ريثك دوجول دتسملا نم عرف ىمصتلا ةيبرحلاو .داليملل يناثلا نرقلا ىنح اهلامش يف ةدئاس تناك اك
 (72 ىم خيرفتلا لبق ام ووصع ين ةيبرعلا ةفشلا نيدلا فرش نيسح دلل
 31 ىم بدآلا خيرفت فصات يتفح خيشلا نم الفذ 67 سم هسن ردسملا :ينيفم ملاس يزوف (قق



 / 3 نأ اذه لك عم دعبيف ؛سابتقالا قحتست ةراضح نيينميلل ناك امك ؛نيفرطلا

 .(28) مهدحو مارآلا نم ذخألا ىلع اورصتقيو ةرملاب نميلا طخ طبنلا كرتي
 :يلي ام ىلإ لصوتلا نكمي ؛مدقت ام ىلع اسيسأتو

 7 3ك .يمارآلا طخلا نع هبشلا ديعب ريغ دنسملا طخ نأ املاط -1
 ا .ةيمارآلا ةغللاب ترثأت دنسملا ةغل نأو -2
 .يمارآلا طخلاب هرودب رثأت طبنلا طخ نأو -3

 .ٍتسملا يهو ةيلصالا برعلا ةيدجبأب طبترت ةيبرعلا انتيدجبأ نأو -4
 ر# ةيبرعلا ةيدجبألاك افرح 29 نم لصألا يف نوكتت دنسملا ةيدجبأ نأو -5

 .ةديدع رداصم يف ءاج امك .ةثيدحلا
 ره طخبو دنسملا نميلا طخب اورثأت , ترو يقال ايزتح يك طبقنا قود

 طب بس يطبنلاب يمس ا ديدج طخ يمارلارلخ لام مهسفنأل اوقتش مث ؛مارآلا
 يلا تسارداورباسملا اقم عك لاب لوقا م ةحودم ل نإ

 ؛يبرعلا طخلا لصأ يف تثحب
 "تراس يتلا لبسلا تفلتخا نإو .دحاو

 ..ةقتعهي مل اهضعب نأ ول .ةبراقتمو ةهباشتم رداصملا هذه تالوقم لك ناب لوقن
 .طبنلا طخ لمهي مل رخآلا اهضعبو . دنسملا طخ

 ٍَ لي كي واسم كارا ساس اتا لوقلا ةصالخو

| 

 ر

 .يطبنلا طخلاب يبرعلا طخلا ةقالع راكنإ وأ لامهإ اننكمي ال امك .دنسملا
 أ انيلع حلت يتلا ةحيحصملا ةيقطنملا ةجيتنلا ىلإ ةاكاحملا هذه انرجتو

 4 يي ل قرطتي نال لاجمل اذهو ٠ .دنسملا وه لوألا هلصأ يبرعلا طخلا نأب لوقن
 رب ةيوفصلاو ةيدومثلا شوقنلا لالخ نم ًايناثو ٠ .هائركذ ام لالخ نم الوأ ؛كشلا

 0 نوكتت يتلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم قطانم ةدع يف تدجو يتلا ةينايحللاو
 | " العف وه دنسملا طخف .يريمحلا دنسملا طخ نم ةعرفتم ةيبرع طوطخ نم اهلك

 (/. ١ طو طخ نم وهو .برعلا هلمعتسا ام لوأ وهو .. يبرعلا طخلل لوألا لصألا
 1 7 يونسملا طخ نم عطتقا هنأل ,عطقلا يأ مزجلا طخب كلذك يمسو .نميلا نم ريمح

 1 51 م بنا خير فصلت ىاقح عين عاق اف نم هسه رسما :ينيفع ماس يزف

 م



 درعلا طخلا ءامسأ :اثلاث -_ 7+
 .ات ةيبرعلا طوطخلا تناك 3

 ةريزجلا لامش ىلإ ةفطاخ ةعرسب رشتنا دقو . نميلا يف ناك يذلا,

 نم ةشبحلا ىلإ ىدعت امك ؛قارعلا ىلإ ىدعتو «ندرألاو ةيروسو ءانيس يف
 «يبرعلا طخلل لوألا لصألا وهف اذل .(25) رثدناو برعلا هكرت مث .بونجلا

 .لصألا اذه يبرعلا طخلا ىلع ركني نم لك ئطختتو"#
 هوملعت دقو .يمارآلا طخلا نم ردحتملا يطبنلا طخلا برعلا لمعتسا مث

 اورضحتو ,ةيمارآلا ميلاقألا اونطوتسا برع موق طابنألاو .طابنألا نم
 يمارآلا طخلا نم مهسفنأل اوقتشا مث ,مهطخو مهتغل اومدختساو ,مهتراضحب

 طخلا لامعتساب ئدب دقو .يطبنلا طخلا مهمساب يمسو هب اوبتك اديدج أظخ
 دعتبيو روطتيو روطتي طخلا اذه لظ دقو ؛م 250 ةنس برعلا كولم دنع يطبنلا
 لصألا وه حبصأو .ةيلهاجلا ةيبرعلا ةياتكلا نم برتقيو يمارآلا طخلا ع

 7 ١> .انلق امك . .يمرملا طقنل نيو _

 اكتجل
 سسعاؤلا
 لحت يتلا ندملا ءامسأ نايحألا بلغأ يفا

 امك ؛نمزلا نم ةليوط ةرتف اهمادختسا ىلع نورقتسيو اهلهأ اهملعتيو اههيقأ
 .اهروط وأ اهعدتبا وأ اهدجوأ يذلا طاطخلا مسا ذخات طوطخلا ضعب تناك

 ناك يذلا يمصعتسملا توقاي ىلإ ةبسن يمصعتسملا وأ يتوقايلا طخلاك .

 ةبسن يناحيرلا طخلاو ,نييسابعلا ءافلخ رخآ مصعتسملا طالب يف أطاطخ'

 يفوتو ,نومأملا ةفيلخلا رصع يف ًأطاطخ ناكو يناحيرلا ةديبع نب يلع ىلإ
 ريزو نيتسايرلا يذ لهس نب لضفلا ىلإ ةبسن يسايرلا طخلاو .ه 219 ةنسا

 طخلا وهو ؛هريغب بتكت الو ؛هب ةيناطلسلا بتكلا ٌررحت نأ رمأ يذلا ,نومأملا

 ىفطصم ىلإ ةبسن ينالزغلا طخلاو .يزجسلا فسوي طاطخلا هعدتبا يذلا
 . مهريغو . ه 1356 ةنس يفوت يذلا يرصملا نالزغ

 نيذلا برعلا نأ نم تءاج دق ندعلا ءامسأب طوطخلا ةيمست نأ حجريو
 اهومسف ةلدابتملا علسلا عم طوطخلا اوقلت :مالسإلا لبق ةباتكلا نولهجي اوناك

 .296 صم توريب .م 1974 ةيناثلا ةعبطلا - يبرعلا طخلا روصم ؛ نيدلا نيز يجان (25)



 1 |يبكررأل طقم كنز ةحرتتلا ةباتكلا

 اليا مْسنإ ًهطراَخ
 ةيروطاربب

1 
 |! سس

 ,(903.س نيدلا نيز يجان  يبرعلا طخلا روصم) خيراتلا ربع ىلوالا ةيبرعلا طوطخلاو .ةباثكلا ءوشن نطاوم (4) مقر لكش

 .ةيبرعلا ل ريزجلا يف طخلاو ةباتكلا نيقلت اهتطساوب رشننا يتلا ةيضيراتلا ةيراجتلا تالاجملا ىلإ ريشت :ةطراخلا هذه يف ةموسرملا ماهسلا هاجتا نا
 .نياوكذو .ءنمّيا نم ريسحو ةعيابتلا نم ةريحلا اهنفلو ةريحلا نم اهونقل امنا زاجحلا لها ناب .... ةمدقملا #41 ص نودلخ نبا مهنم نيخرؤملا لوق دح ىلع
 نو يتقويزيرقملا لاقو.امدعي امو 56 م «برآلا ةياهنء رظني هةرئانملا دهع يف ةريحلا ىلإ يريمحلا طخلا لقتنا .... 146 ص ؛! جنايعألا تاهفو يف ناكلخ
 ؟؟ اهلطَخ بزعلا ينست كلذل ٠... يدايآ زوويفلل طيحملا سوماقلا يف #8 ص..4 ج يف ءاجو ءداع كولمو ريمح مالقا نم لوألا ملقلا وه دتسملا ملقلا» ططخلا
 قط نإ كس ةئيم ىلع مسرت هفورح نأ وأ .ءدوه يبنلا ىلإ دنسأ هنأل دنسملاب يريمحلا طخلا ىمسيو .يريمحلا دتسملا نم عطتقا هنال مزجلاب

 يبول طخ قت دنسسلا نمو .ديدقو نافسم يلاوح نايحل ينب رايد يف ةمركملا ةكم لامشب هنع فشك يذلا ينايحللا طخلا قتشا دنسملا طخلا نمو
 7" تمو .قدوالل ءابيبشأ ءارحسوب رام زاجحلا نيب ام قيرطلا ىلع ةرونملا ةنيدملا يلامش ؛دومث رايد» جئاص نئادمو هرجحلا العلا تاهج يف هنع فشك يذلا
 © .ةطراقللا يف امكاَكلا دالب يفرش نارح وأ زوردلا لايج نم يناكربلا عقصلا يف ةعقاولا يهو ءافصلا» لالت ىلإ بوسنملا يوفصلا طغلا قتشا دنسملا



 عم ليبخلا راو نع 0 هنألا يطيتلا طخ 7س لبق
 يريحلا طخلاب فرع مث .طابنألا عم اهنوسرامي نويشرقلا ناك يتلا ةراجتلا
 فرع ةكمو ةنيدملا ىلإ طخلا ءاهتنابو رابنألاو ةريحلا ىلإ ةبسن يرابنألاو 9

 قارعلا ىلإ يسايسلا طاشنلا زكرم لقتنا املو ,ءامسألا نم فرع اميف امُيِّيَشْسنِبأ*

 ىلإ ةيكملاو ةيندملا ةفورعملا طوطخلا هعم تلقتنا يلعو رمع يتفالخ يف -:-

 تءاج يتلا ةيبرعلا ندملا ءامساب رمألا لوأ كانه تفرعو ,ةفوكلاو ةرضبلا 3"

 يفو .يزاجحلا طخلا مساب قارعلا يف آعيمج تفرع نأ ثبلت مل مث .اًتم
 يميلغ بلو ةيؤاجحلا طوطملا نع زيمت طخلا نم وت ديوجتب موقلا ينعي 7
 طخلا اذه رشتنا ةفوكلا نمو « ,يفوكلا طخلا وهو ديدج مساب درفناو .فافقللا م

 ينابملا هب ىلحتو فحاصملا هب ٍبتكت «يمالسالا ملاعلا ءاجرأ يف سبايلا 24 *: نأ 5:
 نيواودلا ةمدخ يف يللا يزاجحلا:طخلا لظ نيح يف .دوقنلا هب غمدتو7“ ١

 ةفلتخملا ةيمويلا مهضارغأ يف ة

 .تاطوطخملا هب تطخو لسارتلاو َنيودتلا ةكرح يف ةصاخلا همدختساو كل“
 ةيبرعلا عجارملا هركذت طبنلا رايد نم برعلا ىلإ ىهتنا يذلا طخلا نأ ىلع

 يندملا طخلاو يريحلا طخلاو يرابنألا طخلا هنم ركذيف .ةدع ءامساب

 مث ؛طابنألا طخ نم مالسإلا لبق برعلا اهقتشا طوطخ اهلكو .يكملا طخلاو
 .(20) مالسإلا دعب برعلا امهفرع نيذللا يفوكلا طخلاو يرصبلا طخلا

 طخو ,فصنلا طخو .ثلثلا طخك اهريداقمب طوطخلا تيمس امك
 طخو عيقاوتلا طخك اهيدؤت تناك يتلا ضارغألا بسحب تيمس وأ نيثلثلا

 هفورح يف سيل يذلا لسلسملا طخك اهتائيه بسحب تيمس وأ ,فحاصملا
 رابغلا طخك اهيف بتكت يتلا ةادألا بسحب تيمس وأ ,هريغ نع لصفني ءيشا
 ... اذكهو .ةقدلا يف نعممو عيفر ملق هنأب هيف بتكي يذلا ملقلا زاتمي يذلا

 نص هسفنودصملا ؛يقيفع يزوفو .30و 19و 18 ص م1947 ةرماقلا  ةيفركلا تاياتكلا ررلت يف ةسارد ؛ةعمج ميهاربأ د (20)
 ىرخأ رباسمو ل7 كج : ع



 .عبكلا دجسملا نم يبرغلا بناجلا يف فشتكا قر ىلع يفوكلا طخلل قباسلا يزاجملا طخلاب بوتكم ينآرق صن ؛5 مقر. ل كش
 ءامتص يف نك

 ص 6. .ناوريقلار سنرت ين اهيلع روثعملا ةقباسلا قوقرتاو تاطوطنسلا نم ريثكي مدقل ةينميلا يمرصنلا نأ دكؤب اذهو

 وصم قيلاحت 95 نم ماا خيرختي 77 ددملا نماضتلا ةلجس نع (ه)
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 كلوالا هتلحرو ىبرعلا .طخلا لقنت

 يبرعلا طخلل يناثلا لصالا رخأتملا يطبنلا طخلا : ًالوأ
 ام لوأ وهو .دنسملا طخ وه لوألا يبرعلا طخلا لصأ نأ انحضوأ نأ قبس

 ايروسو ءانيس يف ةريزجلا لامش ىلإ ةفطاخ ةعرسب رشتناو «برعلا هلمعتسا
 برعلا هكرت مث ,بوئجلا نم ةشبحلا ىلإ ىدعت امك ؛قارعلا ىلإ ىدعتو :ندرألاو

 نم هوملعت دقو ,يمارآلا طخلا نم ردحتملا يطبنلا طخلا اولمعتساو ... رثدناو

 مهتراضحب اورضحتو ةيمارآلا ميلاقإلا اونطوتسا برع موق طابنألاو .طابنالا
 ”ًاديدج طخ يمارآلا طخلا نم مهّبشن ثا مث ,مهطخو مهتغل اومدختساو

 دنع يطبنلا طخلا لامعتساب ْئدِكدِقو ”يطبنلا طخلا مهمساب يمسو هب اوبتك
 طخلل لوألا لصألا وه دنببملا طخ, نأ,ةتكؤتي:اذهو .م 250 ةنس برعلا كولم
 برتقيو يمارآلا طخلا نع دعتبيو روطتيو روطتي يطبنلا طخلا لظ دقو ؛يبرعلا
 :يناثلا ,يبرعلا طخلا ساسأ وه حبصأو ,ةيلهاجلل ىلوألا ةيبرعلا ةباتكلا نم

 نع يطبنلا يبرعلا طخلل يناثلا لصألاب متهن انلعجت يتلا بابسألاو
 مت يتلا ةريثكلا ةيطبنلا راثآلا يف نمكت ,دنسملا يبرعلا طخلل لوألا لصألا
 ابَعدتباو اهبستكا يتلا ةميظعلا ةراضحلا يف نمكتو ,ىلوأ ةيحان نم اهفاشتكا
 تطعأ يتلاو .ةيناث ةيحان نم يمارآلا طخلابو نييمارآلاب مهكاكتحا دعب طابنألا

 ممظعم باجعإو مامتها ىلع تذوحتساو .دنسملا ىلع اقبس يطبنلا طخلل
 طخ نولفغي مهنم نيريتكلا تلعجو .ةنراقملا تاساردلا ءاملعو نيخرؤملا
 لبق ,ةيبرعلا ةريزجلا يف برعلا هلمعتسا طخ لوأك ةيخيراتلا هتلاصأو دنسملا
 , .دعب اميف يمارآلا طخلا نم ردحتملا يطبنلا طخلل مهلامعتسا

 14 ؛ 7": مهنكل ,ةيمارآلا ةراضحلاب ًاريثك اورشأت طابنالا نأ آيخيرات تباثلا نمف

 «6+ | هو ينابمل علو: :مهل ةديدج ةراضح اوعدتباو ةراضحلا هذه اولثمت نأ اوثبل ام



 ا .برعلا 0
 9 ل را ءاجتلازيثات_.

 ,ةيمارآلا فورحلا ريوصت ,رمألا ئداب يف اولواح دقو .ةيبرعلا تاجهل نم
 «يمارآلا طخلا اوروط ةراضحلا يف اونعمأ املف .مهل ةراضح ال ةادب اونأك ذإ
 هبشي وهف ؛ةصاخلا هتافص هل راصو ؛يطبنلاب فرع يذلا طخلا هنم اَوَدِلَوَو

 دقو .(2) «ةرادتسالا ىلإ ليم نم هيف امب اهنع دعتبيو ؛عيبرت نم هيف امب ةيمآرآلا || ١ ١
 برتقيو ؛يمارآلا طخلا نع دعتبي تاب ىتح ,روطتيو نسحتي يطبنلا طخلا لظ

 شوقنلا كلذ ىلع لدت امك .دعب اميف ترهظ يتلا ةيلهاجلا ةيبرعلا ةباتكلا نم”

 .ىرتس امك.ايروس بونج ناروح يف ترهظ يلا:
7 

 (ة)ايخّيراتلا مهلصأو طابنألا :ًايئاث

 بونجو نيطسلف يف ةيمارآلا دالبلا ىلع اوراغأ.:َْرعلا نم طابنألا ناك
 ,لامشلا يف ءارتبلا وأ علس + ذاح مهل تناكو .ندرألا قرش اولخد مث «مانشلا - 0

 راجشألاب ةرماع كاذموي ةقطنملا هذه تناكو .بونجلا يف حلاص نئادم وأ رِجَحَلاَو >> 1

 بونج نيب ةراجتلا قرط ىلع نونميهي اوناك داليملا لبق عبارلا نرقلا يفو .هايملاو
 نم رمت ةراجتلا تناكو .رصمو ماشلا نيبو ,ضيبألا رحبلا ىتحو ةيبرعلا ةريزجلا
 علسو حلاص نئادم يأ رجحلاو العلاو برثيو ةكمو ءاعنص قيرطب طابنألا ةكلمم

 وأ نانويلا وأ رصم ىلإ عزوت عئاضبلا تناك علس نمو .(6) مقر لكش ءارتبلا يأ
 .ةيطبنلا ةموكحلل عفدت ةيلام موسرل ةعضاخ عئاضبلا تناكو ؛ماشلا وأ ايلاطيإ ب ع

 لفاوقلا اهكلست ماشلاو برشيو ةكم نيب ةيراجتلا قيرطلا هذه تلظ دقو 0-7
 نيب جاجحلا لفاوق اهعبتت يتلا قيرطلا آضيأ تلظو ؛مالسإلا روهظ دعب ىتخت
 يف ًامئاد اورمي نأ لامشلا برع قيرطلا هذه تربجأ دقف اذه ىلعو .ةكمو ماشلا

 اوسبتقي نأو :بايإلاو باهذلا يف طابنألا دالبو حلاص نئادم ربع مهتالحر
 .ةباتكلا قرطو ةايحلا بيلاسأ مهنم

 .م 1935 ةرهاقلا .مالسإلا ليق ام ىلإ هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصأ يمان ىيحي ليلخ .د (1 هس.
 .19 ص .م 1971 ةنس توزيب ةعبط . يومالا رصعلا ةياهن ىلإ هتيادي ذنم يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ؛ دجنملا نيدلا حالص .د () 93 1

 .(13 ص هسفن ردصملا) : دجتملا نيدلا حالص ا
 ,م 19135 ةرهاقلا  مالسإلا لبق اس ىلإ هروطت خيراتو يبرحلا طخلا لصأ ٠ يمان ىبحي ليلخ .*

 .م 1957 دادغي 7 ءزجلا -مالسإلا لبق برعلا خيوات ؛ يلع داوج
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 1 | نشاطنا
 مسلم

 «نورق ةسمخ نم رثكأ آمئاق يسايسلا طابنألا ةكلمم ناطلس لظو

 مهتكلمم نامورلا لازأ ىتح ةيراجتلا لفاوقلل آميظع (زكرم مهتمصاع نيلعاج
 ,رمدت» مهتمصاع اورمدو

 ةريسأ ةيبرعلا مهتكلم اولمحو

 اهنم رمت يتلا قرطلا عيمج ىلع
 .ةيراجتلا لفاوقلا

 ةباتكلا نإف اذكهو
 :طابتألا اهي بتك ةيطبتلا

 ” | نويلامشلا برعلا اهي بتكو
 ةدع طابنألا ةكلمم لاوز دعب

 ترمتساو تروطتو 2نورق

 نم تبرتقا ىتح روطتلا يف

 ,ةيلهاجلا ةيبرعلا ةباتكلا

 ةروصلا نإ لوقلا نكميو
 يلهاجلا يبرعلا طخلل ىلوألا

 طخلا ةروص نع ًاريثك دعبت ال

 .ةريخألا هلحارم يف يطبنلا

 يتلا صوصنلل حرش عم ؛ةفشتكملا ةيرثألا شوقنلل يلي اميف ضرعنو
 .شوقنلا هذه اهتوح

 ., [مدلا علا املاوبطلا
 ماتشلا ىلإ نميلازم

 أ اورطيسف .وزغلا ةسايس داليملا

 طايتآلا ءالبب ةرام ماشلاو ءامنسصم نيج لقاوقلا قرظنأ ةروسع ؛ (5) منار لكس
 .(14 ص دجنملا نع القت

11 
 أ



 )١( ةفشتكملا ةيرثألا شوقنلا

 ىلوالا لامجلا مأ شقن :ًالوأ
 طخلا هنم دلوت يذلا رخأتملا يطبنلا طخلا شقنلا اذه صن لثميو

 بتك دقو .دعب اميف يخسنلا طخلاو يفوكلا طخلا هنم دلوت مث ؛ميدقلا يبرعلا

 يف نارح عقتو .لامجلا مأ ىمسي ناكم يف نارح بونج رجحلا ىلع شقنلا اذه

 يجوف يد ملاعلا هلقن دقو .ةيروس يف زوردلا لبج نم ةيلامشلا ةقطنملا
 هخرأ مث ؛انيمخت .م 250 ةنسب هخرأو «ةيبرعلا ىلإ مجرت مث الوأ ةيربع فورحب

 كولم دنع يطبنلا طخلا لامعتسا ءٍدب خيرات وهو :ًابيرقت .م 270 ةنسب نامتيل“..

 يدومثلاو ينايحللا طخلاك ىرخالا ةيبرغلا طوطخلا نم الدب برعلا7”"

 يريمحلا ٍدِنِسُملا-طِخلا نم ةعرفتملا يوفصلاو ب 3

 كتم ؟ظتن ل
 0 هد ردحمال ل

 ىلوألا لامجلا مآ شفتن (7) مقار لكشا

 ةحسم هيلع بلغتو لامجلا مأ يف رهف ربق ىلع ةيمارآ- ةيطبن ةغلب شقن ٠
 : يلي امك هصنو .نامتيل قرشتسملا باتك نع لوقنم لكشلا اذهو عيبرتلا

 خوند كلم :ةميذج وبر يلشرب ءورهف وسفن هند
 : يلي امك ةيبرعلا هتءارقو

 « عونت كلم :ةميذج يبرم يلس نب ءرهف ربق اذه



 ةيناثلا لامجلا مأ شقن :ًايناث

 نرقلا ىلإ عجريو ؛ةيبرعلاب وهو ,قباسلا شقنلا نم ثدحأ شقنلا اذهو
 يداليملا سداسلا

 نامتيل قرشتسملا باتك نع لوقنم لكشلا اذهو
 : يلي امك هتءارقو

 ٠ هيلأل ارفغ هللا ٠ ٠ بتاك ةديبع نب « ٠ ينب ىلعا ديبعلا «
 » نم هنع هبتك يرمع « .٠ هؤرقي «

 ةرامنلا شقن :اثلاث

 نم ناروح تاهج ضعب يف قشمد قرش بونج شقنلا اذه ىلع رثع دقو

 3 53و 31 ص ةيفوكلا تاياتكلا روطت يف ةسارب ؛ ةعمج ميهاريا .* (4)
 "0 2980و 279 و 273 و 272 ص 7 ءزج مالسإلا لبق برعلا خيرات ؛ يلع داوج د
 يب 21و 20 ص يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارن ؛ دجتملا نيدلا حالص ب

 305 و 304 سم .م 1974 يبرعلا طخلا روصم ؛ نيدلا نيز يجان
 203و 202 صح خيراتلار نفلا نيب يبرعلا طخلا ؛ يملح دومحم د
 13و 34 م هبادآو يبرعلا طخلا خيرات  يدركلا رهاط دمحم
 (مهريفو) 61 و 40 ىم ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن ؛ يفيفع ملاس يزوف



 ,سيقلا ئرما ربق لالطأ نم وهو ,ةيروسب .ةرامنلا ءارحص يف ءز
 هفشتكا دقو ؛ميدقلا يبرعلا طخلا هنع دلوت يذلا رخاتملا يطبنلا طخلاب بوتكم

 : يلي امك رطسأ ةسمخ نم فلأتي وهو وسيد هينير قرشتسملا

 0 اا ارسل“ 9
3 0 

 8 ؟ةالعو
00 8 

 باتك نع لوقنم لكشلاو .م 328 ةنس هخيراتو «ةيبرع ةغل هتغلو ,ريودتلاو
 « .وسيد هينير قرشتسملا

 تاجهللا ةساردو هروطتو يبرعلا طخلا ةيحان نم هتيمهأ شقنلا اذهلو
 ةجهل نم بيرق مهتاسل ,موق ةجهلب بوتكم صن لوأ وهف ؛مالسإلا لبق ةيبرعلا

 ةغل ةرطيس ضرق ىلع ليلد شقنلا اذه صن يف نأ نوقرشتسملا ىويو ءشيرق
 .طابنألا برعلا اهلمعتسا يتلا ةيمارآلا ةجهللاو ةغللا ىلع زاجحلا لهأ

 : يلي امك هصنو

 جاتلا رسأ وذ هلك برعلا كلم ورمع نب سيقلا رم سفن يذ 1
 اجو يدكع وجحم برهو مهكولمو ورزنو نيدسالا كلمو -2
 هيتب لزنو ودعم كلمو رمش ةنيدم نرجن جبح نم يجزب 3

 هغلبم كلم غلبي ملف مورل وسرف نهلكوو بوعشلا 4
 هدلو وذ دعسلب لولسكب 7 موي 223 تنس كله يدكع 5



 يرلاطنا را
 ملا

 اندرأ اذإو» : مالسإلا لبق برعلا خيرات هباتك يف يلع داوج .د لوقيو

 لكشب انماهقأ ىلإ سيقلا ئرما ربق ىلع بتك يذلا شقنلا اذه ةباتك بيرقت

 : يلي امك اهانأرق ةينآرقلا ةيبرعلا ائتجهل ىلإ برقي
 جاتلا لان يذلا مهلك برعلا كلم ورمع نب سيقلا ئرما ربق اذه ١

 داقو هتوقب ًآجحذم مزهو ؛مهكولمو آرازنو نييدسألا كلمو -2

 لمعتساو ًادعم كلمو رمش ةنيدم نارجن راوسأ ىلإ رفظلا -3

 هغلبم كلم غلبي ملف ؛مورلل آناسرف مهلك ؛لئابقلا ىلع هءانبأ مسق 4
 .«هدلو يذلا دعسيل لوألا نوثاك ,لولسك نم 7 موي 223 ةنس كله ةوقلا يف 5

 دبز شقن :ًاعبار
 نيب .بلح قرش بونج يف عقت,يّملا دب)ةبرخ يف شقنلا اذه ىلع رثع

 .ةسينك ةيانب يف تيثم رجح ن دقو «تارفلا رهنو نيرسنق
 . .اهئاشنإ يف اومهسأ ن دخلا: صاخشألا ءامسأ ىلع توتحاو

 كي ع ره هتيرشب وم 2 إل مر /نلظ و فص طارت مي رس الام +

1 
 هبز ضقت (9) مقر لكشا

 ىلإ هشقن خيرات عجري يذلا دبز رجح ىلع دجو يذلا شقنلا ةروص»
 رخأتملا يطبنلا طخلاب تغيص يتلا ةيبرعلا هتباتك قوف تدجو دقو .مم2

 قرشتسملا باتك نع لوقنم لكشلا اذهو ؛ةينايرسو ةينانوي ناتباتك
 : يلي امك هتءارقو« .يكسراابزدل

 رب وحر شو .. سيقلا رم ..رب وميق عم ..رب وحرش : هلالا مسب
 .ءامسأ اهلك هذهو .. وحيرشو ورتسو ودعس



 يف اجللا يف ةسينك باب قوف رجح ىلع بوتكم شقنلا اذه ىلعرع دقو
 ةنس ىلإ هخيرات عجريو .زوردلا لبج نم ةيلامشلا ةقطنملا يف ,نأرح ةنيدم
 ةبسانمب هعضو ةدنك نم ريمأل دوعي شقنلا اذه نإ نوقرشتسملا لوقيو .مك66

 ال حضاو طخب بتك دقو .نادمعملا انحوي سيدقلل تميقأ يتلا ةسينكلا نيشدت *

 دو

 ركبملا يمالسإلا رصعلا نم هبرقل ميدقلا يخسنلا طخلاب ههبشي نم لك ئطخي

 .ةباتكلاو نيودتلل ةلضفملا ةروصلا ىلإ لصو ىتح روطتي نأ هل ردق يذلا

 نر ق كا

 لبق يأ -.م 568 ةنس ىلإ هخيرات عجري يذلا نآرح شقنل ةروص
 نع لوقنم لكشلا ؛ةيبرعلاو ةيقيرغإلاب بوتكم وهو  نرق فصنب ةرجهلا

 جوف يد قرشتسملا باتك
 زجع نأ دعب ةحيحص ةروصي هتءارق يف نامتيل قرشتسملا قفوت دقو

 : هصن اذهو :نرق فصن نم رثكأ كلذ نع نوقرشتسملا

 دعب 463 ةنس تنس ,لوطرملا اذ تيثب ملاظ وملظ نب ليبحرش انأ

 « ماعب ٠ معب ربيخ ءدسفم

 ماعب ربيخ دسفم دعب خيراتلا اذه نأ هكدلون قرشتسملا ىأر دقو
 « ماع 54 ب يرجهلا خيراتلا لبق يأ ٠ .م 568 ةنس فداصي



 هع يبنلا لئاسر
 ءارمالاو كولملا فلإ

 لسرأ :مارحلا مرحم يفو .م 629 628 ةقفاوملا ةيرجه عبس ةنس يف

 اهيف مهوعدي رصعلا ةرطابأو ءارمأو كولم ىلإ هبتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ,مورلا كلم رصيقو ؛سرفلا كلم.ناورش ونأ ىرسك لثم ,مالسإلا ىلإ
 مش يبآ نب ثراحلاو ,ةشيحلاكلِم يضفاجنلاو ,طايقألا ميظع سقوقملاو
 ملساف .نيرحبلا كلم ىواس.ني.رذنملاو ؛ةماميلا كلم ةذوهو ؛يناسغلا

 نب بطاح يبنلا لوسر مركأوءامهَمْوُقَو ىواس نب رذنملاو يشاجنلا
 عم ميهاربإ هدلو مأ ةيطبقلا ةيرام امهادحإ نيتيراج يبنلل ىدهأو ؛ةعتلب يبأ
 ةّوَعَد اولباقي مل كولملا ةيقب نكلو .ًاليمج ًادر در دقف رصيق امأ .ايادهلا ضعب

 .(5) ىنسحلاب مالسإلا

 نب رذنملا ىلإ هلت يبنلا اهلسرأ يتلا لئاسرلا روص يلي اميف درونو
 قئا ىرسكو ةشبحلا كلم يشاجنلاو ؛ طابقالا ميظع سقوقملاو ءىواس

 : ةيخيرات قئاقحك ؛سرفلا كلم ناورش

 وهو نيرحبلا كلم ىواس نب رذنملا ىلإ هلم يبنلا باتك ةروص :ًالوأ

 هبتك دقو ؛يكملا يندملا طخلا مسا هيلع قلطن نأ نكميو ؛ نيل ميدق يبرع طخب

 : هباتك دحأ

 113 ص ةيبرعلا ةيطخلا ةياتكلا ةاشن ٠ ينيفع ملاس يزوف (5)
 195 ص ينامثعلا جتفلا ىلإ رصم خيرات + يردنكسالا مع
 319 ر316و 30 ص يبرعلا طخلا روصم ٠ نيدلا نيز يجان
 .(2: 10 006 06) نع الت . طخلا يف تاسلرد دجتملا دا



 8 /(4() مهر لكم

 دو

 با نياروس ر دفق ي مقرا مدحرل | هلل ! مسن
 هللا تفمح قاف تدق هسا ي واس ب رزتفلا
 الا اللا كيب و هرس هلا ان ورلا تحل

 - |ىلاو حم ىمي برو حس حفتر و هللا
 5 ا ار ياه حسو كا

 ىامط 22 تيمور سيره اثنا 5 لبا
 ىدذع ناصع ل اهلل راه تحلف اذه )تم رد
 مودل تصمرع ا لة 9 وما دا 5 رجا نيوزررل اود و مقوم حرمك ا

 بسحي بترم ؛ىواس نب "ىلإ يبنلا باتك ةروص صن

 .(6) قشمد يق"ج لصأ ىلع رثع هروطس
 انا قلل كوست د محم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسيو

 هللا دمحأ ينإف كيلع مالس ىواس نب رذتملا
 الإ هلإ ال نأ دهشأو هريغ هلإ ال يذلآ كيل

 و هديع ًادمحم نآو هللا

 عطيو هسفنل حصني امنإف حصني نم هنإف لجو زع هللا كركذأ ينإف دعب امأ .هلوسر
 حصن دقف مهل حصن نمو ؛ينعاطأ دقف مهرمأ عبتيو يلسر

 يف كتعفش دق ينإو .هللا ريخ كيلع اونثأ دق يلسو نإو
 لها نع توفعو هيلع اوملسأ ام نيملسملل كرتاف كموق
 نمو كلمع نع كلزعن نلف حلصت امهم كنإو ؛مهنم لبقاف بونذلا
 هللا لوسر دمحم «ةيزجلا كيلعف هتيسوجم وأ هتيدوهي ىلع ماقأ

 طابقألا ميظع سقوقملا ىلإ هلل يبنلا باتك ةروص :يناث
 هباتك دحأ هبتك ,ميدق يبرع طخب وهو مالسإلا ىلإ هوعدي ةيردنكسإلا يف
 رثع دقو ,ةعتلب يبأ نب بطاح عم هلسرأ ؛ةيرجه 6 ةنس قفاوتو .م 627 ةنس

 اموال (0مدوتدجطتعمل 50120] ؛ ىلع لامأ كو (318 سم -نيدلا نيزإ) يبرعلا طخلا روسحم رظنا (5)
 يدمحألا يلع : لوسرلا بيتاكم -(96 ص ةيسايسلا قئاثولا) .م 1939 ربوتكا 4413 ج 247 ىم (اءلدمدلع ملاطسجع) رطنا
 14 ص .م 94



 ١ يراطنا ع
 اسمك

 قوصلم .م 1850 ةنس رصمب ميمخأ ةسينك يف هيمليشراب ىعدي يسنرف هيلع

 دمحم يبنلا صخت ةلاسرلا هذه نأ هل نيبت املو .ميدق يطبق ليجنإ فالغ ىلع
 ,يبهذ راطإ لخاد اهظفحب رمأ يذلا ينامثعلا ديجملا دبع ناطلسلل اهمدق هيَ

 .فراخزلا عورأب فرخزملا صلاخلا بهذلا نم قودنص لخادب عضوو
 اهماسقأ ضعب نإو :مس (30 42:5)قرلا ىلع ةبوتكملا ةلاسرلا هذه داعبأو.

 رصق فحتم يف «ةسدقملا تانامألا» عرف يف ةظوفحم يهو .تفلت دق طسولا نم
 .حتافلا دمحم ناطلسلا رمأب ه 883 .م 1478 ةنس ئشنأ يذلا ,يبق بوط

 (7) (لوبناتسا .م 1966 ةتس ايكرت يف ةحايسلاو ةياعدلا ةرازو تاروشنم نم)

 3ع يبنلا باتك صن يلي اميفو
 : طابقألا ميظع سقوقملا ىلإ

 (رو) هللا دبع دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسي ٠

 ©ل| ىلع (مالس) طبقلا ميظع (سقوقملا ىلإ) لوس
 (دا ينإف) دعب (امأ) ىدهلا عبتا نم
 ملسا مالس (إلا) ةياعدب كوع

 (نيترم) كرجأ هللا
 طبقلا مثإ كيلعف تب
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 1! هللا لوسر دمحم «نومل

 كلم رحبألا نب محصألا يشاجنلا ىلإ هلم يبنلا باتك ةروص : ثلاث

 مالسإلا ىلإ هيف هوعدي ةشبحلا
 : طيسبلا يئادبلا يندملا

 هقو .015و 30 صم (هسفت ردصمملا) ؛ نيدلا نيز يجان (7)
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 1 .طءايقالا ميظتم سفوقملا ىلإ (سصح) يبذلا باتت (12) مقر لكش

 طخلاب فرع نيل ميدق يبرع طخب وهو

 .(يرسعاالا يلع -لوسرلا بيتلكم -قئاثولا ةعومجم) ؛ ىط لاحأا



 ةيوق ةيصخش اذ ناكو مادقإلاو ةعاجشلاب رهتشا يذلا يرمضلا ةيمأ نب
 ةردقمو ةفخ اذ ناكو ةلسابلا ةيلاتقلا هترهش تلعأ ةديدع عئاقو دهش ةبراحم

 .دحأ هب رعشي نأ نود اهتم جورخلاو ودعلا تاركسعم لوخد نم هتنكم ةءافكو 77
 ىمسي ناكو هتارجو هتدجنل هرومأ يف هثعبي هني يبنلا دنع ةناكم اًَذَناَكَو
 ناك هنأ دب الو ,ةنيدملا ىلإ رجاه مث ةشبحلا ىلإ رجاه . هلم يبنلا يعاسس
 ريفس لوأ ناكو .ىلوألا هترجه لالخ نم مهعم شاع نأ دعب شابحالا ةغل نقتيا

 .مالسإلاب رشبيو ةيدمحم ةلاسر لقني
 ةيويسآلا ةيكلملا ةيعمجلا يف «بولئد»ديسلا اهيلع رثع ةلاسرلا هذهو

 ةيكلملا ةيعمجلا ةلجم اهترشنو ةيسايسلا,قئاثولا ةعومجم يف ءاج امك ارتلجاب
 دعبو .(8) ةيناطيربلا ةيفارغجلا ةيعمكلا

 هذه نا, نيبت نيذحابلا نم
 .و .م 1940 ةنس ةيويسآلا-““

 لبق نم ةقيثولا هذه ةسارد7<

 نم اهولخ اهمها بابسا ةدعل ١ ةلاسرلا تسيل ةلاسّرلا_ 7+

 ,ةيوحنلاو ةيثا ةيئالمالا ءاطخأاب نيل اهني ةلاسرلا اهب أدبت يتلا ةلمسبلا
 ةصقان ةلاسرلا تاملك نم ديدعلا نا ىلإ ةفاضالاب . ُهيَي يبنلا متاخ نودب اهئاَو

 يه امئاو ةيلصالا ةلاسرلا تسيل اهنا رداصملا لوقت امك -نظلا بلغاو .فورحلا

 .يومالا رصعلا ىلإ هخيرات عجري طوطخم يف قرلا ىلع تبتك اهيلع ةخسن

 ىلإ هيف هوعدي سرفلا كلم ىرسك ىلإ هني يبنلا باتك ةروص : اعبار
 ؛ طيسبلا يئثادبلا يئدملا طخلاب فورعملا روقم / نيل ميدق يبرع طخب وهو ؛مالسإلا

 دبع يباحصلا عم ..م 628  ةيرجه 7 ةنس ىرسك ىلإ ةلاسرلا هذه تلسرأ
 دتمت تقولا كلذ يف تناك يتلا نيرحبلا ةقطنم قيرط نع يمهسلا ةفاذح نب هللا
 ةيوبنلا ةلاسرلا ملسي نأ الإ ةفاذح يباحصلا ىبأ دقو .نامع ىلإ قارعلا فارطأ

 ىلإ ةلاسرلا مدقف بلط ام هل ناك دقو , هلي يبنلا ةيصوت بسح ؛ىرسك ىلإ هديب
 الو يبن ريغب.مكمايأ ةدعل مكمالحأب متشع مكنا سرفلا رشعم اي :لاقو ىرسك

 يلع ؛ لوسرلا بيتاكم و 34 ص قئاثولل ةعومجم) ٠ ىلع لاحآ دقو .3/8و 30 سم (هسفن ردصملا) ؛ نيدلا نيز يجان (8)إ
 .(120 صح 1379 مق عيط» يدمحالا

 7 مم ”!موطمم* امنعج 5 دمع مكف) رشنل



 2 يبنلا باتك صن يلي اميف
 : ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي ٠
 اجنلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم
 نم ىلع مالس ةشبحلا ميظع يش
 يلإ دمحأ ينإف دعب امأ ىدهلا عبتا
 كلملا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا ك-
 نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا
 حور ميرم نب ىسيع نأ دهشاو
 وتبلا ميرم ىلإ اهاقلا هتملكو هللا

 رم ىسيعي تلمحف ةنيصحلا ةبيطلا ل
 و هديب مدآ قلخ امك هخفنو هحو
 رشال هدحو هللا ىلإ كوعدأ ينإ
 نأو هتعاط ىلع ةالاوملاو هل كي
 ر ينإف ينءاج يذلاب نقوتو ينعبتت
 ونجو كوعدأ ينإو هللا لوس
 غلب دقو لجو زع هللا ىلإ كد
 مالسلاو يتحيصت اوليقاف تحصنو تا
 «ىدهلا عبتا نم ىلع

 ةيذبحلا كلم يشاجنلا ىلإ (ص) يبنلا باتك (13) مقو لكش

 اهنم كلمت ال امو ؛كي. يف ام الإ ضرألا نم كلمت الو : كلملا آبطاخم لاق مث ,باتك

 ٌمهظحب ةرخآلا لها ذخأف ؛ةرخآ لهأو ايند لهأ ؛كولم كلبق ضرألا كلم دقو ,رثكأ

 اولوتساو ايندلا يعس يف اوفلتخاف ,ةرخآلا نم مهظح ايندلا لهأ عيضو ءايندلا نم
 ثيح نم كءاج هّللاو دقو ؛هب كانيتأ انإ:كدنع رمألا اذه رتغص دقو .ةرخآلا لدع يف

 يفو ؛هنم كجرخي يذلاب هب كبيذكت الو .كنع هعفدي يذلاب هآيإ كريغصت امو ,تفخ

 .هقزمف باتكلا ذخأ ىرسك نأ ةياور يفو .« ليلد كلذ ىلع راق يذ ةعقو
 طخلا لمعتساو .دوسأ دادمب لوقصملا يئادبلاّقرلا ىلع ةلاسرلا تبتك

 م اميفو .ةكسامتم وأ ةرقتسم ريغ فرحأب ءاهتباتك يف طيسبلا يئادبلا يندملا

 .6) اهصنو سرفلا كلم ىرسك ىلإ هُم يبنلا ةلاسر ةروص يلي
 ريس م 1990 . 19109 كنبلل يبهذلا ليبويلا ةيسانمب , .م 1980 / ه 1400 ملعلل دردحملا يبرعلا كتبلا ةدتجا (9)

 3 وكذو هنا رلا ةروص دروأ دقف (70 ص طضنا يف تاسارن) دجتملا د اهسعل «ىرشأ
 ذه ةيوبنلا ةلاسرلا ىلع رثع دقو .(توريبب - نوعوف يوثه)
 م1986 طسوالا قرشلا ..(2 يينلا لتاسر) وثاك مساج فيلا دبع روتكدلاو



 نمحرلا هللا مسب

 و هللا دبع دمحم نم ميحرلا

 اف ميظع ىرسك ىلإ هلوسر

 دهلا عيتا نم ىلع مالس سر

 و هلوسرو للاب نمآو ى
 و هللا الإ هلإ ال نأ دهش.

 ادمحم نأو هل كيرش ال هدح

 كوعدأ هلوسرو هدبع
 ؛ وسرانأ يننإف هللا ةياعدب
 ةفاك سانلا ىلإ هللا ل

 ”قحيو ًايح ناك نم رذنأأل
 | نيرفاكلا ىلع لوقلا
 ف هتيبأ نإف ملست ملسأ

 وجملا مثإ كيلع امن
 س
 متاخلا

 يف روقملا طخلاب قر ىلع ثيتكت .مالسإلا قانتعل اهبف هوعدي سرفلا كلم ىرسنك ىلإ كل دمحم يبنلا ةقاسر (14) مفر لكش
 ديعن عم يرسك ىلإ تلسلاو .م 68 / ..ه 7 ماعلا

 ءالسو يمص عستو# اه هيجل طا شمس عل عموم يرضسلرتمو لع اهااعب نأ دوام !اما سس ممل
 رم اطمح« انمي هأ "عجتمب اه 626 ملل“ / 7 خلا. اهدتافمو طغس ام زمام انام



 :لاقو هقزم باتكلا ذخأ نأ دعب ىرسك نا رداصملا يف درو دقل
 نوعرف كلم دقو ؛هيف كراشأ الو هيلع بلغأ نأ ىشخأ ال ءينه كلم يل»

 امأف ؛هنم ريخ انأو مككلمأ نأ نم ينعنمي امف ,مهنم ريخب متسلو ليئارسإ ينب
 ىبأتو مكنوطب عبشت كئلوأ متنأو .بالكلا ىلإ ريصي هنأ انملع دقف كلملا اذه
 .«ماشلا ةعقوب يهف راق ىذ ةعقو امأف ,مكنويع

 نميلاب هلماع ىلإ ثعبق ةيوبنلا ةلاسرلا هذه نم ءاتسا ىرسك نإ لاقيو
 هب ينايتايلف نيدلج نيلجر زاجحلاب لجرلا اذه ىلإ ثعبا نأ ناذاب همساو

 يبنلا ىلإ امهعم بتكو هرسحرخ همسا سرفلا نم الجرو هئامرهق ناذاب ثعبف
 يبنلا الباقو ةنيدملا ىلإ الصو املف .ىرسك ىلإ امهعم فرصني نأب هرمأي هيَ
 نميلا ىلإ اداع املف .هيوريش هنبا هِلتق دق ىرسك نأ للم يبنلا امهربخأ ؛ 301
 انه ام هللاو : لاق امهل هِي يبنبا يح هايخأو ناذاب ىرسك لماع ىلع امدقو
 لتقمي دعب اميف ناذاب ملع املُف وعي امكأ يبت لجرلا ىرأل يناو ٠ ؛كلم مالكب
 .مالسإلا هعم نمو.وه قنتمتا هلي يبنلا ةوبن ةحصو .كلملا

 نذإ فيكف .هئايتساو هبضغ ةروف يف ةلاسرلا قزم دق ىرسك نأ ىلع دكؤت
 .د لوقي امك  ةلاسرلا هذه نأ عقاولا .."قرلا ىلع ةطوطخملا ةخسنلا هذه دجوت

 قرتخي يلوط قش كانهف «قيزمتلل تضرعت ًالعف  وناك مساج فيطللا دبع
 ناو ءفلتلل تضرعت فرحألا مظعم نأ امك .ةلاسرلا ةروص يف حضاو فصنلا

 الو .داك وأ يحم دق قوقشملا يولعلا رسيألا فرطلا يف ةباتكلا نم اريبك اءزج

 فلتي وأ قزمتي ال ,يثادبلاقرلا ةعيبط نأ الإ :ةلاسرلا عيطقت دارأ ىرسك نأ دب
 ةلاسرلا قش نم نكمت دق ىرسك نإف اذهلو ”قرلا ايازم ن .ذهو ؛ةلوهسب
 نيب اهكسمأ دق كلذ دعب هنأ دب الو ؛ىلعألا اهفصن دنع قشلا فقوتو طسولا يف

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةلاسرلا هذه نأ دب الو .ضرألا يف اهب ىقلاو هيدي يتحار
 ,يورسكلا طالبلا نع نيلوؤسملا وأ سارحلا دحأ لبق نم كلذ دعب تظفحدق
 ”يئلع رثع دقو .م 1931 ةنس ةرم لوأ اهفاشتكا نع نلعأو ؛مايألا اهيلع ترمو
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 را
 ةرم تفشتكا نأ ىلإ اهبحاص ةزوح يف تيقبو ةيروسلا بلح ةنيدم يف

 يف كلذ دعب اهب ظفتحا مث .دجنملا نيدلا حالص .د لبق نم .م 1963 ةنس ىرخأ

 .توريبب نوعرف يرنه ةئازخ

 (10) ةماميلا كلم يفنحلا يلع نب هذوه ىلإ هب يبنلا باتك :اسماخ
 يباحصلا ةماميلا بحاص يفنحلا يلع نب ةذوه ىلإ هلي يبنلا ةلاسر لمح

 : يلي امك اهصنو ,ةملك 31 نم ةفلؤم ةلاسرلاو ءورمع نب طيلس ليلجلا
 مالس ,يلع نب ةذوه ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ملسأف «رفاحلاو ف خلا ىهتنم ىلإ يهتنيس ينيد نأ ملعاو ؛ىدهلا عبتا نم ىلع
 كيدي تحت ام كل لعجأو «ملَست
 ىلإ رجاه .نيلوألا نيرجاهملا نم هوو » يباحصلا ناك دقو 01-

 نم ناضمر 17 يف ردب ةعقو دهشو_ٌكروَتملا ةثيدملا ىلإ رجاه امك ,ةشبحتأا/7“
 ناك هنأل ةذوه ىلإ هتلاسر لقنيل كم يبنلا هراتخا:يقو .ةيرجهلا ةيناثلا ةنسلا

 .ةيرجه ١2 ةنس ةماميلاب لتق هنإ َليَق دقو .زاجحلا فرعيو ,مهيلع ددزتي
 فيطللا دبع .د لوقي امك ٠ هي هللا لوسر ةلاسر رمع نب طيلس مدق

 اهتءارق هنم بلطف ؛ةماميلا بحاص يلع نب هذوه ىلإ ةموتخم « وناك مساج
 هيلع معنأو ؛ًانسح ًالابقتسا اهلماح لبقتساو .تصنأو اهيلإ عمتساف ,هيلع

 .رجه جيسن نم باوثأو ةوسكب
 ينب رعاش وه ةماميلا بحاص يفنحلا ورمع نب ةمامت نب يلع نب ةذوه

 يف لوخدلا ىلإ رظني ناكو هموق نيب ةناكم هل تئاك دقو ءاهبيطخو ةفينح
 ينيدب تن لاق دقو هزكرمو هتيحالص نم ّدحي فوس هنأ ىلع مالسإلا
 لت يبنلا ىلإ ةيباوج ةلاسر طيلس لمحو ..كلمأ مل هتعبت نإو يموق كلم انأو
 برعلاو .مهبيطخو يموق رعاش انأو هلمجأو هيلإ وعدت ام نسحأ ام» : اهيف لاق
 ىلع علطا نأ دعب ُهتلَم يبنلا لاق .«كعبتأ رمألا ضعب يل لعجاف يناكم باهت
 .«هدي يف ام دابو داب .تلعف ام ضرألا نم ةبابس ينلآس ول» : ةلاسرلا

 .م 1086 طسوالا قرشلا 5(  يبنلا لتاسر) «رئاك مساج فيطعلا دبع د (10)



 للاطفال
 سل

 دقو ةيصخشلا هعماطم لجأ نم هرفك ىلع يقبو مالسالا ةذوه قنتعي مل

 .هللع لوسرلا ةلاسرل همالتسا نم ةنس دعب تامف هلي يبنلا هنعلا

 ىلإ اهيف هوعدي مورلا رصيق لقره ىلإ هتيم يبنلا ةلاسر : اسداس
 ةلاسرلاو ,يندملا طخلا ىمسملا يللا ميدقلا يبرعلا طخلاب يهو «مالسإلا

 اهتاملكو ,ىرخألاهللَت يبنلا لئاسر ضعب نم اهقيسنتو اهتباتك يف ةقد رثكأ
 «لهسلا طيسبلا طخلا ىلإ برقأ اهنأل ءاهيف رظنلا ءرملا نعمأ اذا ةءارقلا ةروسيم

 هنأ هنع فرع يذلا تباث نب ديز ليلجلا يباحصلا وه اهبتاك نوكي نأ حجرملاو

 بتاكو يبنلا بتاكو هلت يبنلا اومزال نيذلا ةباحصلا نم وهو ءنسح طخ وذ
 ربحلاب ةيوبنلا ةلاسرلا هذه تبتكٍيقو .هتلَملوسرلا ىلع لزن يذلا يحولا
 ”ةطوقنم يأ ةمجعم ةلاسرلا نككتلو :لٌعصلا يئادبلا لازغلا قر ىلع دوسألا

 :(11) يلاتلا وحنلا ىلع ةملك نوتلسو ةعبسو رطسأ ةينامث نم نوكتتو

 هلوسرو هللا دبع ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب ٠

 .ىدهلا عبتا نم ىلع مالس : مورلا ميظع لقره ىلإ
 ملست ملسأ ,مالسإلا ةياعدب كوعدأ ينإف .دعب امأ

 كيلع امنإف تيلوت اذإف ,نيترم كرجأ هللا كتؤي
 ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي هو نييسيرألا مثإ

 .ًائيش هب كرشن الو .هّللا الإ دبعن الآ مكنيب.

 اولوت ناف .هّللا نود نم ًآبابرأ اضعب
 .« نوملسم نب اودهشا اولوقف

 ١ .ُهللا لوسر دمحم
 6 ليلجلا يباحصلا مورلا رصيق لقره ىلإ هلم يبنلا ةلاسر لمح دقو

 4 ,ةيدمحملا ةلاسرلا ةيادب يف مالسإلا لخد يذلا يبلكلا ةفيلخ نب ةّيحد

 ..,نمو ةباحصلا رابك نم وهو ءردب ةوزغ ادع ام هتاوزغ يف هلت يبنلا عم كراشو

 .(هسقن ردصملا) (وناك مساج فيلعللا ديع د (11)



 ا و يا 7 ”سانلا لمجأ

 .لامجلاو ةروصلا نسح يف لثملا هب برضي ناكو ؛هيلإ رظنت

 دعاوق خيسرت يف كراش .ءالجألا هللا لوسر ةباحص نم ةيحد ناك دقلا 77
 ميظع لقره ىلإ هتلاسر لمحيل ُهّتَم هللا لوسر هراتخا دقو ,ةوعدلاث بو مالسإلا 0

 ةعبرألا ءافلخلا رصاع دقو .امهيلإ رفاسو نيطسلفو ماشلا فرع دق وهف «مورلا

 نم ةبرقم ىلع ميت ةيرقب يفوت ثيح ةيواعم ةفالخ ىلإ ماشلا يف شاعوأ
 .ةيرجه 45 ةنس يلاوح يف ةرصآنلا

 ثراحلا ىرصب ميظع هتهجوو ةنيدملا نم يبلكلا ةفيلخ نب ةّيحد لحر
 .مورلا رصيق ىلإ هلصويل متاح نب يدع ِهعم لسرأو هلبقتسا يذلا ناسغ كلم

 ةلاسر ملتسا لقره نإ ليق دقف ميلك ناكفنع ثدحتت تاياور ةدع كاتفؤ--*4*
 ىرخأ ةياورو . نيطسلفب سدقلا ىلإ قي او ةنصمحب ية ند اا 1

 ثوعبم لقره لبقتسا دقل .قشمد ىلإ هقيرط يفرونهو كوبت يف ناك هنإ لوقت
 طالبلا يف ةيبرعلا مجرتم لالخ نم هلآ آم ىلإ عمتسا .ابيط ًالابقتسا يبن: -

 بحاص نع هلأسن ًادحأ هموق نم انل اوعدا :هلاجرل لاق مث ,يقرشلا يناَمَوَرلآ
 .يبن هنأب معزي يذلا ةلاسرلا

 عم يروطاربمإلا طالبلا ىلإ يعدف ,برح نب نايفس وبأ ماشلاب ناك دقو
 عانقإ هتجيتن تناك لوطم راوح هعم مهل ناكو لقره ىلع اولخدف ,شيرق نمزفنا
 « فنالا ضورلا » يف يليهسلا لجس دقو .هللَل دمحم ةلاسر قدصب لقره

 : يلاتلا وحنلا ىلع رصيقل ةيحد ةبطاخم
 هنم ريخ هلسرأ يذلاو ؛كنم ريخ وه نم ينلسرأ ءرصيق اي :٠ هل تلقف

 .« فصنت مل حصنت مل نإو ؛مهفت مل للذت مل نإ كئإف ,.حصنب بجأ مث لذب عمساف'

 .تاه :رصيق لاق
 ؟ يلصي حيسملا نأ ملعت له : تلق
 .معن : لاق



 ٌربد نم ىلإ كوعدأو .هل يلصي حيسملا ناك نم ىلإ كوعدأ ينإف ٠ : تلق

 يمألا يبثلا اذه ىلإ كوعدأو .همأ نطب يف حيسملاو ,ضرألاو تاومسلا قلخ

 يفكت ؛ملع نم ةرثأ كلذ نم كدنعو ؛ميرم نب ىسيع هب رشبو ىسوم هب ّرشب يذلا
 كنع تبهذ الإو ,ةرخآلاو ايندلا كل تناك تبجأ نإف .ربخلا نم يفشتو .نايعلا نم
 .« معنلا ريغيو .ةربابجلا مصقي آبر كل نأ ملعاو .ايندلا يف تكروشو .ةرخآلا

 :لاق مث .هليقو .هسأرو هينيع ىلع هعضوف باتكلا مورلا رصيق ذخاف
 ًاريخ الإ تيأر امف هتلأس الإ ملاع الو .هتأرق الإ آ ياتك تكرت ام ُهّللاو امأ»

 رماب مويلا كبيجأ نأ هركأ ينإف .هل يلصي حيسملا ناك نم رظنأ ىتح ينلهمأف
 .« رظنأ ىتح مقأ ٠ «ينغقني الو كلذ يب هنع عجرأف ؛هنم نسحأ وه ام ادغ ىرأ

 نأ دكؤت تاياورلا ضعبف .لقره در ةيفيكي قلعتت تاياور ةدع كانهو
 اقوخ ملسي مل هنأ الإ .عنتقأ هنأ نيالا تاياورلا ضعبد .ملسأ دق لقره
 .مورلا نم هسفن ىلع
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 هؤاقتراو يبرعلا طخلا روطت

 ىلوألا فحاصملا ةباتك لالخ نم يبرعلا طخلا روطت لوأ :ًالوأ
 هتلوأ ام لثم ميظعتلاو ريدقتلاو مامتهالا نم طخلا نف تلوأ ةراضح دجوتالا

 فحصملا» ةباتك دنع يبرعلا طخلل ريوطت لوأ رهظ دقف ؛ةيمالسإلا ةراضحلا

 ةيبرع ةغيص لمكأ ىلع هعمجب نافع نب نامثع ةفيلخلا رمأ يذلا «ماقالا
 ةافو ىلع همالك دنع قشمدب ناك يذلا نامثع فحصم ريثك نبا فصو دقف

 يذلا مامإلا فحصملا بتك يذلا وه ًاديز نإ :لاقف ءفحاصملا بتاك تباث نب َدْيز

 (12) «هتيأر اميف آدج يوق .ديج طخب,ىميَو  فئخيو .نامثعرمأ نع ماشلاب ناك

5 "7 3 | 
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 كل اه
 اه
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 إ

 .(54 ةيآلا تح 17 يالا نم) رجحلا ةروس - يندملا طخلاب ةبوتكم يلع مامإلا ىلإ بوسنم فعسعم نم ةقوو (13) مقر لكش
 (هجنملا - يبرملا طخلا خيرات يف تآساوم نع) 1



 يلا ع
 ممم

 امأ» : لوقيف نآرقلا لئاضف هباتك يف فحصملا فصو ىلإ دوعيو

 دنع ءقشمد عماجب ماشلاب يذلا مويلا اهرهشأف ةمئألا ةينامثعلا فحاصملا

 مث ؛ةيربط ةئيدمب ًاميدق ناك دقو .هّللا ركذب ةرومعملا ةروصقملا يقرش .نكرلا
 آميظع ًاليلج ًازيزع ًاباتك هتيأر دقو .ه 518 ةنس دودح يف قشمد ىلإ اهنم لقن
 .(13) «لبإلا دولج نم هنظأ قر يف ؛مكحم ربحب .يوق نيبم نسح طخب ءًامخض

 يذلا طخلا هيشي فحاصملا هب تبتك يذلا طخلا نأ داقتعالا بلغيو

 نكميو .مالسإلا ىلإ مهوعدي ءارمالاو كولملا ىلإ هَتلَ؟ يبنلا لئاسر هب تبتك
 .يثدملا طخلاب تبتك فحاصملا هذه نإ لوقلا

 خيرات يف تاسارد » هباتك يف دجنملا روتكدلا هيلا بهذ ام داقتعالا اذه دكؤيو
 ملقب » وأ «راموطلا ملقب» تبتك اهنأ يدنشقلقلا ركذي :لوقي ثيح « يبرعلا طخلا
 :نامثع رصع دعب اتثدحأ دق نيتيكيتَتَلا خيتاه نأ ظحالن اننكل .« طوسبم ليلج
 .(14) ةنيدملا يف ناك يذلا وه هب تبتك يذلا طخلا نأ حيحصلاو

 خيرات » هباتك يف هكدلون قر كامب ,ةعمج روتكدلا يتأيو
 ناكو يندملا وأ يكملا يأ يكملآ ب نك نامثع فحصم نأ نم « نآرقلا

 وأ يفوكلا يأ يفوكلا طخلاب ,سيق نب ىسوم يبأو دوعسم نبا فحصم
 طخلاو يكملا طخلا يه نآرقلا نيودت يفآلامعتسا طوطخلا مدقأ نأو .يرصبلا

 يفحصملا طخلا نإف كلذ ىلع ءانبو :ةرصبلا طخو ةفوكلا طخ مث يندملا
 .(15) يتدملا يكملا طخلل روطت وه لئاملا

 روطت وه يذلا لئاملا يفحصملا طخلاب ًاضيأ بتكت فحاصملا تناك دقلو
 طخلل ةروص (ب 16 )و (1 16) يمقر نيلكشلا يف نيبنو .يندملا وأ يكملا طخلل

 جذامن نأب لوقلا نم دب الو .لكشلاو طقنلا نم هولخ ظحاليو ؛لئاملا يفحصملا

 ىلإ عجرت اهعيمج اهنكلو ؛خيراتلا تباث وه ام اهنيب نم سيلو «ةردان لئاملا طخلا
 هنأ دجن ةحضاولا هصئاصخ ةظحالمو طخلا اذه ىلإ رظنلا نمو .ميدقلا خيراتلا

 .ةرجهلل يناثلا نرقلا ىلإ حجرألا ىلعو ميدقلا خيراتلا ىلإ آلعف دوعي

 48 نم نفت لئاسخف ؛يثك نبأ 41 ص هسفن ردصملا : دجنملا د (13)
 -.--ي .(43 ص) يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ؛ دجنملا د (14)
 اتت ةعمج د نع القت .(114 ص هسفن ردصملا) :يفيفه يزوف (15)



 :ريجللعا ردسي تمرس ملل رحلسامم

 ها 2
 امو كنالأسارما ْ

 لئاملل يفمسمملا طل ةووسم لثميو (14-1) مقر لكش

 رئت رولا تا

0/0 0 
 ا” يا

 ظحالير يرجهلا يناثلا نرقلل درعي لثام يشحسحم يفوك طنب يهو ظوفتم وي فحسعم نم ةحفص لئعير (ب-16) مقر لكش
 .ةريفص ظاقن اهلوحو زئلود ةثيه ىلع تايألل لصاوف هيف

 وأ يندملا طخلاب اهنإ لاقي يتلا .(17) مقر لكشلا ةلمسبلا يلي اميف جردنو
 رداصملا نم ردصم يأ اهنم ولخي ال داكي يتلاو ,يكملا

 لكش ةظحالم لاثملا اذه يف مهملاو» : ةلمسبلا هذه نع دجنملا .د لوقيو

 امأ ًاليلق اهعافترا مث .نيميلا ىلإ تافلألا لفسأ يف « جيوعتلا ٠ ةصاخو .فلألا

 نأ كشالو .اياوزلا ميقتسم ريغ ًاليلق لثام طخلا نأ هنم دصقي وهف عاجضنالا



 لا 1

 مهل ارم هشنامس
 راسنشلا ةعرمجم نمسف ةظوفحم يهو ؛ميدنلا نبال تسرهفلا باتكل دوقفم طوطخم نم اهلصأ ةلمسبلا هذه) (17) مقر لكش

 (يكملا طخلا ىلإ ميدثلا نبا اهبسنيو ينيب.
 ءاهدرجر لوح موحي يذلا هكشلك ًارظن يكملا طخلا ىلإ اهبسن نكمي ةلمسبلا هذه نلب دقتمنال»

 ... ةعرسلا ىلإ ىعدأو فورحلا ةباتكل لهسأ وه ةباتكلا يف عاجضنالا اذه

 طخلا ريس يف روطتلا نم ةديدج ةلحرم طخلا نم عونلا اذه يف ىرث نأ انلو
 .(16) «يبرعلا

 نم ةفلزم عباصألا تاماه رهظت اهيفو : ةلمسبلا هذه نع ةعمج .د لوقيو
 «. يتاحيرلاو يناويدلا نيطخلا ِعيِاّبْظأ يف فولأم وه ام وحن ىلع ٠ راسيلا

 هذه نوكت دقو .ةريدتسم اهُتالُكاَشو ثيميلا ىلإ ةفوطعم اهتافلأ بانذأو
 نأ الإ ءكاذ وأ طخلا اذه ىلإ ةبستقلاةَحّيحص نوكت دق امك ةلعتفم ةلمسبلا

 يخسنلا طخلا ىلإ يهف ادق ّيكدَشَلا نم ريثك ىلع ثعبت ةماعلا اهتئيه
 نع دعبلا لك ةديعب ةلمسبلا هذه فورحو ,ميدقلا طخلا ىلإ اهنم برقأ ثيدحلا
 نم تصلختسا يتلا لوألا يمالسإلا رصعلا نع ةفورعملا تاباتكلا فورح
 آقح بستنت ةلمسبلا كلت نأ حص نإ هنأ ىلع ةركبملا يدربلا قاروأ ةعومجم

 ةنويل يه ةماه ةقيقح ىلإ لصوتلا كلذ يف ناكل ,يكملا وأ يندملا طخلا ىلإ
 ٌةلدألا سملتن انلاب امو : ةعمج .د فيضي مث .ةفوكلا رصع لبق يبرعلا طخلا

 ٍكهشت ىرخأ ةقيثو هنم انيدلو .كشلا اهب فحي ةقيثو نم طخلا اذه ةئويل ىلع
 هذهو ؛اهيلع ناك يتلا هتفص ىلع انلدتو ؛يندملا طخلا ةنويلب ةعطاق ةداهش

 ةرابع يهو ةيسانها ةيدربب فرعت يتلا ةيرجه 22 ةخرؤملا ةيدربلا يه ةقيثولا
 .(17) هرصم يف صاعلا نب ورمعل لماع نم رداص مانغأ مالتساب لاصيا نع

 'لوأ"نإ ٠ : ه 385 ةنس يفوتملاو تسرهفلا بحاص ميدنلا نبا لوقيو
 ,ٍش اضيإلا ضعب داز مث .« يندملا طخلا هدعبو .يكملا طخلا ةيبرعلا طوطخلا

 + | 1” _..,ةتافلأ يفف يندملاو يكملا طخلا امأف :٠ لاقف ةنيدملاو ةكم طخ لكش نع
 .(24 ص هسقت ردصملا) ؛ دجتملا د (16)
 :(19و 18 ص هسقت ردصملا) ؛ ةعمج د (17)



 نبا ركذيو .ريسي عاجضنا هلكش يفو 0000
 .(18) مثتلاو ثلثملاو رودملا يندملا طخلا عآونأ نم ميدنلا

 ةيصئاصخ قورف ةمث نكت مل هنأ - ةعمج .د لوقي امك  مهفن كلذ نمو
 سيل لعق هنأ ىلإ داقتعالا انب ليميو .يندملا طخلاو يكملا طخلا نيب ةحضآو

 يف انريضي ال نحنف .دحاو طخ امهو .يندملاو يكملا نيطخلا نيب قورف كلاته
 طخلا وأ يكملا طخلا نآرقلا نيودت يف الوأ لمعتسا دق نوكي نأ «ءيش

 ىرن الو ,ةرصبلا طخ وأ ةفوكلا طخ وأ لئاملا يفحصملا طخلا وأ يندملا
 "ءيش يه طوطخلا هذه نأي دقتعن لب ؛ صئاصخلا يف اقورف طوطخلا هذه ليف

 يف فالتخالا نوكي امبرو ؛ناكملاو دهعلا نم امهنيب ام برقل كلذو» دحاو

 دقف ؛هيف لزني يذلا دلبلا مساب طخلا ةيمستب ةداعلا اهنأ وأ .ةداجالا ةجّردا
 طخلاو يطبنلا طخلاك اهيف ناك ىلإ مالسإلا لبق طخلا بلس
 طخلاب فرع ةتيدملاو ةكم ىلإ طخلأ ءأهتنابو ..(خلا يرابنألا طخلاو يريحلا

 مث يزاجحلا طخلاب قارعلا يطب ضرع نإ ثيلير خلوق .يندملا طخلاو يكملا
 20 .(19) ءيرصبلا مث يفوكلا

 ب تع طخلا نأ ىلإ 00

 هركتس 702 | مالسإلا هروهظ لبق (دوجوم ناك نيللا
 «ةفشتكملا ةيرثألا شوقنلا يف انيأر امك

 ياس رابعا ند روهظ دعب هراشتناو هدوجو دادزا مث
 2 / يتلا فرحألا راسم انعبتت ولف .مالسإلا

 لنا ملا كل ةالصلا هيلع يبنلا لئاسر اهب تبتك
 ا | .نيللا طخلاب تبتك اهنأ انيأرل مالسلاو
 0 رح يذلا.(18) مقر لكشلا كلذك رظناو

 نوعا ١] جنب #9 | دذ يللا طخلا نأ فيك هنم حالي
 0 _ .مالسإلا روهظ دعب ًاضيأ رشتنا

 هي رصعو ةضار دهع نم ةرونملا ةنيدملا يف علس لبج يف ةرووشحم ةروقنم تاباتك (18) مقر لكش
 مسا عضخ دلال .نيدلا نيز يجان  يبرعلا طخلا روصم نع نيللا طخلا نم يهو نيدشارلا ءافلخلا

 8 ص تسرهفلا  ميدتلا نبل (14)
 (79 نس سفن ردصملا) ؛ةعمج د (19) هني



 هد رمان ني

 مظعم يف درو امك  سبايلا طخلاو نيللا طخلا نأ ىلإ اضيأ صلخن امك
 اهيلع رثع يتلا ةيطبتلا شوقنلا ليلدب مالسالا لبق نيدوجوم اناك  رداصملا
 طخلا نم شوقنلا هذه فورح نإ ثيح يطبنلا ةرامنلا شقنو لامجلا مأ يف
 هيضتقت رمأ اذهو ؛مالسإلا روهظ دعب ام ىلإ آعم ارمتسا مث .ًاعم نيللاو سبايلا

 طخلا امأ :ةيداعلا تالسارملل مدختسي ناك نيللا طخلاف .ةباتكلا نوؤش

 لوطأ تقول جاتحي هنأل ةمئادلاو ةماهلا صوصنلا ةباتكل مدختسي ناكف سبايلا

 ايز يجروج لوقي اذه يفو هلا هللا متع || يرق يدرج: لوقيا اذه يل ص .(19) مقر لكش ةباتكلا يف
 0 : (20) يمالسإلا ندمتلا خيرات باتك يف
 9الصا و موح ل نم يطبنلا طخلا اوملعت برعلا نإ

 ل مهللاص يا٠ءاشلا ىلإ مهتراجت ءانثأ ناروح

 عسا _ةزحبم و 0 قارعلا نم يفوكلا طخلا اوملعتو
 220 2 انظحلا لظو .ليلقب ةرجهلا
 لاط هلو رخام وم 0 مالسإلا دعب مهدنع نيفورعم
 11 سررمم امانا نومدختسي اوناك مهنأ حجرألاو

 | يفوكلا : نيطخلا يأ ًاعم نيملقلا

 صوصنلا نم هوحنو نآرقلا ةباتكل

 ة8دضلا ا ته سحو (تالسارملا ةباتكل يطبنلاو ,ةينيدلا

 9سدا هيسرم لانوس ةيدايتعالا تابتاكملاو
 2 يفوكلا طخلا نأ انيأر يفو

 ايييكتتتكم امك بسحف سبايلا طخلاب وه سيل

 ا تب لال خو نبل طخ وه لب هعئانل
 نيدلانيز يجان -يبرعلا طنق وسم ةيدربلا ةقيثولا طخف ... سبايا

 دحأ اهبتك يتلا .ه 22 ةنس ةخرؤملا

 .نودملا طخلل برقا وه ءردصملا لوقي امك ءهرصم يف صاعلا نب ورمع داوق

 15 ص ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةاشت : ينيفع ملاس يزوف (20]



 نوكي نأ لقعي الو ءرصم ىلإ مهعم برعلا هلمح طخلا اذه .سبايلا ىلإ نحنْيللا
 ه 22 ةنس ةخرؤم ةيدربلاف .نيماع لالخ رصم يف روطت دق سبايلا طخبلا

 .ةيرجه 19و 18 ةنس نيب تئشنأ ةفوكلاو .ه 20 ةنس رصم تحتفو

 (21) هيلا تلآ يذلا ريصملاو نافع نب نامثع فحاصم :ًايناث

 ةدع بتك نافع نب نامثع نأ كشلل ًالاجم عدت ال ةقيرطب نوخرؤملا عمجأ
 هذه ددع يف وه لصاحلا فالتخالاو ءراصمألا ىلإ اهلسرأآو فحاصم

 اهنإ ليقو ؛ةتس اهنإ ليقو :ةسمخاهنإ ليقو .ةعبرأ اهنإ ليق دقف .فحاضطلا
 ,لازغلا دلج وأ لبإلا دلج وهو قرلا ىلع فحاصملا هذه تبتك دقو .ةعبس
 ةيلاخ تناكو :كاذنآ ةنيدملاب اد ئاس ناك يذلا « انفلسأ امك ٠ يندملا طخلاب'
 لصاوفلاو تامالعلاو لكشلا نم ةيلاكأ كلثكو ماجعإ نودب يأ طقنلا نه

 ىلإ يدؤي ناك يذلا رمألا روسلا ءايسأ نم-ىتح ةيلاخ تناك لب .بيهذتلاو 77+

 طقنلا عضو ىلإ ةجاحلا دجوأ اهباذهو ,ةريثك.هجتوأ ىلع تاملكلا ضعب ةءارق_ 7+

 نوخرؤملا عمجأ دقو .دعب اميف هلصفنس ام اذهو اهماجعإ يأ فورحلا قؤف
 ناك دقو ٠ يحولل آبتاك ناك يذلا تباث نب ايز وه فحاصملا هذه بتاك نأ َىلت

 نآرقلا تايآ بيترت فرعو هتافو ةنس لوسرلا اهأرق يتلا ةريخالا ةءارقلا دهش

 .« اهب سانلا ئرقي ناكو ءاهبسحب روسلا يف
 يأ : لاق نافع نب نامثع نأ يناتسجسلا هللا دبع ركب وبأ ركذ دقف

 نب ديز : اولاق بتكأ سانلا يأ : لاق مث .صاعلا نب ديعس : اولاق حصفأس انلا
 .تباك

 .ديعس لميلو ديز بتكيلف : لاق
 دنع تناك يتلا فحصلا يأ اهب نامثع ىعدتساف» : ريثك نبا لوقيو

 ديعس هيلع يلمي نأو ءبتكي نأ يراصنألا تباث نب ديز رمأو نينمؤملا مأ ةصفح

 ثراحلا نب نمحرلا دبعو يدسألا ريبزلا نب هللا دبع ةرضحب ,يومألا صاعلا نبا
 .ديدجلا باتكلا راد -(يومألا رصعلا ةياهن ىلإ هثيادب ذنم ) يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ؛ هجنعلا نيدلا حالصم .د - (21)

 42-559043 ص .ما972 توريي

 ,19) صم .م 1916 ةرهاقلا -فحاسسلا ياتك : يناتسجسلا دواد نب هللا ديعركي وبا -
 397.396 ص لوألا ءزجلا .نافرعلا له انم ٠ يتاقرزلا نى

 (49) ص يتاثلا ءزجلا .ءافولا ءافو باتك ؛ يدرهمسلا

 .(206) ص عياسلا ءزجلا . ةينهنلاو ةياديلا باتك ؛ريثك نيا -



 بتكف .شيرق ةغلب هوبتكي نأ ءيش يف اوفلتخا اذإ مهرمأو يموزخملا ماشه نيا

 ةفوكلا ىلإو رخآ ةرصبلا ىلإ ثعبو ءرخآ رصم لهالو ءافحصم ماشلا لهأل

 لاقيو .ًافحصم ةنيدملاب ٌرقأو .هلثم نميلا ىلإو ًافحصم ةكم ىلإ لسرأو ,رخآب
 يه امنإو .اهنم دحاو الو لب نامثع طخب اهلك تسيلو .ةمئألا فحاصملا هذهل

 هنامزو هرمأ ىلإ ةبسن ةينامثعلا فحاصملا اهل لاقي امنإو .تباث نب ديز طخب

 .«هتلودو هنامز يف برض رانيد يأ ؛يلقره رانيد لاقي امك ؛هترامإو
 يصبلاو يماشلاو يكملا : ةنتس فحاصملا نأ رشاع نبا ركذو»

 نب نامثع نأ يناقرزلا ركذو .هسفنل هسيح يذلا صاخلا يندملاو يفوكلاو

 فحصملا ئرقم تباث نب ديز ناكف .ًائراق آماما فحصم لك عم لسرأ نافع

 باهش نب ةريغملاو ,يكملا فحصملا ئرقم بئاسلا نب هللا دبعو ؛يندملا

 تب رماعو يفوكلا فحصملا ئرقكْ محال دبع وبأو ٠ يماشلا فحصملا ئرقم

 .ةسمخ انه دارعلا نوكيف |يرصبلا فحصملا ئرقم سيق دبع

 ماشلاو ةنيدملا فحاصم ئه ٍفحاِصَم عتزأ ىلع ٠ عامجإ ٠ كانهو

 .رصمو ةكمو نيرحبلاو نميلا فحاصم ىلع فالخو .ةرصبلاو ةفوكلاو
 نآزقلا ىلع اهلامتشا يف تقفتا قافآلا ىلإ تلسرأ يتلا فحاصملا هذهو

 ىلع ةبوتكم تناكو .سانلا اهرخآو ةحتافلا اهلوأ .ةروس ةرشع عبرأو ةثم هلك

 ضعبو ةباحصلا هرك دقف .ةيلحتلاو لكشلاو طقنلا نم ةيراع تناكو ”قرلا
 ,قيآلا سأر ىلع تامالع دجوت الو ,ةبهذم فحاصملا هذه نكت ملو كلذ نيعباتلا

 ءامسأ الو ءريفصت وأ ريشعت اهيف نكي ملو .تايآلا نيب لصاوف دجوت ال يأ
 .« ةرم لوأ فحصملا ركب وبأ هب بتك يذلا جهنلاب ءادتقا .روسلل

 نضوصنلا تركذ يذلا نامثع فحصم ىفتخا٠: دجنملا روتكدلا لوقيو

 هبسن يذلا فحصملا ىفتخاو «ةرصبلاو ,ةكمبو ةنيدملابو ,قشمدب ناك هنأ

 يبطرقلا فحصملا عاضو .ناوريقلا دجسم يف ناكو نامثع ىلإ يردبعلا
 ىلإبسنت ىرخأ فحاصم ترهظو ءيصمحلا فحصملا ىفتخا كلذكو .رحبلاب

 ”رتحصملاك .«ةعونتم سيياقمو ؛ةفلتخم فاصوأب .ىرخأ ةنكمأ يف نامثع



 ةيمالسالا راثآلا فحتمب دوجوملا فحصملاو .دنقشط ٍفحتم

 بردي دوجوملا فحصملاو ؛لوبناتساب وبق بوط فحتمبو لوبناتساب

 .ةرهاقلاب ينيسحلا دهشملا برق نيزازقلا

 هنأب فحصم يأ ىلع مكحن نأ لهسلا نم سيل هنأب ركذن نأ ديفملا نمو +
 طباوضلا نأ كلذ .نيليوط صيحمتو قيقدت دعب الا ,ةينامثعلا فحاصملا نم
 : يلي اميف صخلتت فحاصملا هذه اهيلع ساقت نأ يغبني يتلا تافصاوملاو
 لكف اذل .ةمئالا فحاصملا نم فحصم يأ هطخب بتكي مل نامثع نإ -

 .حصياال هطخب بتك هنأب ركذ فحصم

 نوكت نأ دب ال - تدجو نإ  همد اهيلع يتلاو .هيلإ ةبوسنملا فحاصملا نإ ب
 كلذكو ,- هيق ةينفلا ةعنصلل رثأ ال يذلا .يئادبلا يندملا طخلاب ةبوتكم

 رداصملاف .ريشعت وأ بيهذت وأ ةي الو طقن الب نوكت نأ دباال
 تامالعو .لكشلاو طقنلا نم ةيلاخا تناك ةيفامثعلا فحاصملا نأ دكؤت

 ةعبرألا فحاصملا امنيب .خلا ل, راشعأ ٍركِداو ,روسلا نيب لصفلا 2
 ,ةرهاظلا ةينفلا ةعنصلا اهضعب ةباتك يف ودبي ,نامثع ىلإ بسنت يتلا

 اهضعيبو ءرمحالاب طوقنم اهضعبو .روسلا نيب ةيلحت هيف رخآلا اهضعبو
 الو ؛نامثع فحاصم تسيل فحاصملا هذه نإف اذلو .لكشلا هيف رهظي

 .ًاعطق يرجهلا لوألا نرقلا فحاصم نمتسيل يه لب ؛همايأ يف تبتك
 نامثع ىلإ اهتبسن مغر ةعبرألا فحاصملا هذه نأ لوقلا ةصالخو ٠

 اهنأ حجرألا ىلعو .ًآاضيأ دحاو رصع الو دحاو سايق الو .دحاو طخب تسيل
 ىلإ نامثع اهلسرأ يتلا فحاصملا دحأ نع يأ .ميدق ينامثع لصأ نع تلقث
 طخب اهضعب اولعجف اوعسوت مث .ةينامثع فحاصم اهيلع قلطأ كلذل راصمألا

 .« نافع نب نامثع
 همد هيف يذلا نافع نب نامثع فحصم
 قيرفتلا نم دب ال هنأ (22) يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد باتك يف ءاج

 نيبو ءاهب لح ام ائيأرو راصمألا ىلإ نامثع اهل سرأ يتلا فحاصملا نيب

 .(47 ص هسفن ردصملا ) يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارب ؛ دجنملا نيدلل جالص د (23)



 يملاطما ا
 اسس

 ةنس هوحبذ ةعاس هيف أرقي هنع هللا يضر نافع نب نامثع ناك يذلا فحصملا
 ترطق نامثع مد نم ةرطق لوأ نأ طايخ نب ةفيلخ رات يف ءاج دقو . ه 5

 .هتافو دعب كحي ملو اهيلع يقب مدلا نأو «« هللا مكيفكيسف » ىلاعت هلوق ىلع
 يف وهو لتق يذلا نامثع فحصم ناك : هلوق ةبيتق نبا نع يدوهمسلا لقن امك
 كلام نإ : هلوق يبطاشلا نع لقنو .هدالوأ عم راص مث .دلاخ هنبا دنع هرجح

 تلق .غايشألا نيب ًاربخ هل دجن ملف بيغت هنع هللا يضر نامثع فحصم نإ :لاق
 ال كلام ناك اذإف .تاياورلا ىدحا ىلع ه 179 ةنس سنأ نب كلام يفوت دقو :
 ست يف ؛كلذ دعب فحصملا رهظ فيكف ؛همايأ يف ,نامثع فحصمل ًآربخ ملعي

 ... ةددعتم

 فحصم -مامالا هل لاقي يذلا فحبصملا تيأر : لوقي مالس نب مساقلاف
 ١ - هنع هّللا يضر نافع نب نامثع
 ريح هرجح يف ناك يذلا فحصملا

 مالس نب مساقلا يفوت دقو
 ااذَلا نرقلا يف رهظ فحصملا نأ ينعي

 وهو ءارمألا نئازخ ضعب نم
 .هنم عضاوم يف همد راثآ تيأأ

 ينآرقلا زاجعإلاو ةينامثعلا فحاصملا مسر عابتا مكح :ًاثلاث
 امثعلا فحاصملا مسر عابتا مكح -آ

 مسر » هتباتك دنع عبتي نأ :نيطاطخلا نم ميركلا نآرقلا بتاك ىلع يغبني
 لاق دقف . هللا لوسر ةباحص هيلع عمجأ يذلا « (4) ينامثعلا فحصملا

 ىلع ظفاحي نأ يغبنيف ًافحصم بتكي نم» :« ناميالا بعش » يف يقهيبلا

 هوبتك امم ريغي الو .هيف مهفلاخي الو.ةيتامثعلا فحاصملا هب تبتك يذلا ءاجهلا
 يغبني الف .ةنامأ مظعأو ًاناسلو آبلق قدصأو ًآملع انم رثكأ اوناك مهناف»

 .« مهيلع ءالعتسا انسفنأب نظن نأ

 ه4 سم ىلإ 408 ص نم .م1909 ةرهاقلا . هيلدأو يمرعلا طخلا خيرات ؛ يدركلا رهاط دمحم (23)
 157(1 ءاكم ,108 ,105 ,58 ,2) ةحفص 1950 ةرهاقلا  همكحو همسر بئارغو نآرقلا خيرات ؛ يدركلا رهاط دمحم
 .(201 54 .53) ص .ءركذ قبس .ةيطخلا ةباتكلا رولعتو ةأشن ؛ يفيفع يزونا

 'سارغاو ةيفلإ رارسسأل 38 لوسرلا اهررق ينلا ةثيهلا ىلع ميوكلا نآرفلا ةباتك عايتا وه ينامثملا فحصملا مسرب دوصنملا (*)
 - .1ةيللجلا ةروس ( آدحا للا ثعَبي نل نل) .2 يبنلا نمز يف ةفورهملا ةثيهلا ىلع هعمجب ناذع نب نامثع ةفيلخلا رمآ يتلاو .ةيوبن



 دمحأ مامإلا لاقو .  ءالقعلا غ ةرازدو ةاملغلا لوخف ةللخ ل يل < ملّيتلا رارسإلا
 ريغ وأ فلأ وأ ءايوأ واو يف نامثع فحصم طخ ةفلاخم مّرحي٠ : كلام مامإلاو

 يف غابدلا زيزعلا دبع هخيش نع كرابملا نبا لاق دقو .« نآرقلا ةباتك نيح كلذ 7+
 هفرعت برعلا تناك ام ,نآرقلا هب هللا صخ رس اذه :٠ هصن ام فحصملا طخ”

 .امهريغ الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف هلثم دجوي الو .مهلوقع هيلإ يدتهتالو ٠

 فلتخي يتلا فورحلا هذهف ءزجعم آضيأ همسرف زجعم نآرقلا مظن نأ امكو "ا
 .«يناعملا فالتخا بسحب وه امنإ مسرلا يف اهلاح

 اهتباتك ىرج دق نآلا انيديأ نيب يتلا فحاصملا نأب ؛نذإ لوقلا نم دب الو 1
 طيضلاو ةئيهلا نم نافع نب نامثع فجاصم هيلع تبتك ام بسح .لع: 4

 :قييقت وأ 'فيرحت أ ليمعت يآ اهيمكيأ يسلب فورحلاو تاكرحلاؤ-<24 8:
 دنع طخلا اذه ناقتإو نآرقلاةباتك طخأوه آلا ىللإو يبنلا دهع ذنم روطت يذلاف:7 :

 ا ع .اث وهف همسر اما ؛ةباتكلا_ 2+
 هللَع يبنلا ررق دقو .فالخ الب هلل يبنلآَن مز يف نآرقلا ةباحصلا بتك دقلا

 ةالصلا هيلع هريرقتو ؛ةيوبن ضارغأو ةيهلإ رارسأل ةصاخ ةئيهب هتباتك ىلع
 كلذ ىلع دعب اميف ةباحصلا عمجأ دقو ءاهتقلاخم زوجي ال ةعبتم ةئس مالسلاو
 يأ ةباتك حصت ال هئاف ٠ اذهلو .ميركلا نآرقلا هب بتك يذلا ينامثعلا مسرلا

 وه امك ًاعامجاو ةنسو ًاباتك يفيقوت هنأل ,ينامثعلا مسرلا عابتا ريغب فحصم

 .« ةعبرألا ةمثألا نع ّيورم
 هثدحأ ام ىلع فحصملا بتكي نأ زوجي له .كلام لثس ه: بهشأ لاق

 يف بيبللا خيشلا لاقو .(+) « ىلوالا ةباتكلا ىلع الإ ال لاقف .. ءاجهلا نم سانلا

 نم ًافلأ رشع انثا تبتك نيح فحاصملا ةباتك ىلع عمتجا دق ٠ : ةليقعلا حرش

 ىلع نوموثأمو ,مهعابتا ىلع نوروجأم نحنو .مهنع هللا يضر ةباحصلا
 فلأ ريغب هوبتك امف .. مهلعفبو مهب يدتقي نأ لقاع ملسم لكل يغبنيف .مهتفلاخم

 هوبتك امو .ًالصتم بتكي نأ بجاوف آلصتم هوبتك امو ءفلأ ريغب بتكي نأ بجاوف

0 
0 

03 

 (عنقلا) يف يفادلا هاوي (*)

006 



 لرلاطنعاإ

 بتكي نأ بجاوف ةحوتفملا ءاتلاب هوبتك امو .ًالصفنم بتكي نأ بجاوق الصفنم

 .« ةطوبرملا ءاتلاب بتكي نأ بجاوف ةطوبرملا ءاتلاب هوبتك امو ,ةحوتفملا ءاتلاب
 تاملكلا ةظحالم ٠ ةينآرقلا تايآلا ةباتك نيح دب ال هنأ ركذلاب ريدجلا نمو

 فذحلاو ؛ةطوبرملا ءاتلاب بتكت يتلا ثيئأتلا ءاتو  ؛ةلوصوملاو ةعوطقملا
 .« ىرخالا نآرقلا دعاوقو .تابثإلاو

 :لثم ةلوصوم ىرخأو ةعوطقم تاملك نآرقلا يف دجويف

 ده ةيلمجنلاةررس نع زو د اَلأَ» م »هيله هررس «هيلإ الإ هَل ني احبت ال نأ>
 82 يل لمتلا ةروس# اعد اذ

 اةةةنمستةررس نيل انا نمو اَمَنإ8َ م. ادهةيلودعناطةررس تل بردو ام ترإ 9 «
 7بلس :ردس# ثول يكد 2

 115 ةيآ ماعنالا ةروسا « ند َكْي
 119 ةيآ دوه ةروس «َكَليَر

 211 ةيآ ةرقيلا ةروس ُكَيَلَع

 2 ةيآ ميهاربإ ةروس «ْمُكصِتَلم ِهَّلأ ةَمْقَ اوُرُكَذأ ِهِْوَعِل ئَموُم َلاَه ذِإَو9ُ +
 35 ةيآ نارمع لا ةروس تل لإ بر رع ُتأَرمأ تلق ذإ 9 +.



 15 ةيأ مجنلا 4ك دير تلم ْنِي
 : لثم فذحلا ىلع ىرخا ةلثماو

 يف هفرعن ام فالخب ةصاخ ةقيرطب ةبوتكم تاملك نآرقلا يف دجويو

 :لثم ءاجهلا دعاوق

 ةكيالا باحصآو

 لُكَي9 ءرئاط ءانمزلا ناسنا لكو

 ًقييثلاب يجو

 « نزألاو بونتلا
 «ةركالا اضم ارت

 < اي رثاء

 هوي ردن كليتي ةكيكت انلجب»

 كثضرو

 و

 97 ميرم

 ةارطافا
 4 بازحالا

0555 
 11 ءارسألا

 40 رمزلا



 رخآ ًانيحو ءاجهلا دعاوق قفو انيح ةبوتكم تاملك نآرقلا يف دجويو
 : لثم ءاجهلا دعاوق فالخب

 فحصملا مسر عابتا نيطاطخلا بتكي نم ىلع بجيف اذل
 بجي امك .هنع هللا يضر نافغتت هعمج يذلا فحصملا يأ ,ينامثعلا

 كو وسلا يف فورعملا بيترتلا تاذ عابتا

 :(20) ينآرقلا زاجعالا -ب
 ه.741 ةنس ىفوتملا يناجرجلا نمحرلا دبع نب ركب وبأ رهاقلا دبع لوقي

 عيدب هنأ ىلإ عجار ؛ميركلا نآرقلا يق زاجعإلا نا» : هزاجعإلا لئالد» هباتك يف
 يف ققحم هلك اذهو ءزجعملا دحلا ىلإ ةغالبلا يف هانتم ,ةرابعلا بيجع ,مظنلا

 ةلالد اهنأل ًاعم ظفللاو ىنعملا يف ةغالبلا نأ ىلإ بهذيو .ةروص لك نم ةيآ لك
 رس يه ةغالبلا تناك اذإو .بولسألا نم ةعئار ةروصب هانعم ىلع مالكلا

 .مظنلا وه ةغالبلا رس ناف .زاجعإلا
 .فحصملا مسر يق هانسمل يذلا ينآرقلا زاجعإلل ةاكاحمو اذهل ًاديكأتو

 ىلاعت هّللا نأ فيكو .يملعلا هزاجعإو يغالبلا هزاجعإ ىلع ةديدج تالالد قوسن
 ةرضاحملا نم اهانيقتسا .. ليدبت وأ فيرحت نود ةمايقلا موي ىلإ هظفحب لفكت
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 وح

 ىلع لصح ملسم يرصم يبرع ب اش وهو ةفيلخ داشر دمحم روتكدلا اها يتلا
 ماقو .اكيرماب اينروفيلاك ةعماج نم . .م 1964 ماع ةيويحلا ءايميكلا يف هاروتكدلا

 : لوقي ؛مهفلا نم هل هللا ٌرسي امب ميركلا نآرقلا يناعمل ةمجرتب
 زيمتي ناك ليج يف ءاغلبلا برعلل تاتي ماويغالب زاجعإب ميركلا نآرقلا لزن

 ضل نإ فشتكأ يح نزلا مدقت عمره يمل زاجعاو 4 بنَ شل

 «لأ لع ٌراكهتلا دكتوراه لَنَا دَكِبؤ نآرقلا يف اذه ناك فيكو ةيورك
 .و سمشلا لوحو اهسفن لوح كرحتت ضرألا نأ فشتكا نيَخو

 لأ رم ردت و هنا ايست َلاَبْلَل َىَرُو» ميركلا نآرقلا يف ًآضيأ ةقيقخلا

 هذه تناك

 جاتحي يتلا ةديدعلا تالالدلا نم كلانه ام.رخآ ىلإ .. 4ْيََعّلُ َنََأ فلآ لأ .,

 هديكأتو قياسلا اتثحي لامكتسا ٠ نخرغلاو .ليوطلا تقولا اهدزلس.<©
 يد يخي نتلاو :ةفيلخ روتكدلااهنلا صوت يتلا ةسوململا ةيداملا تازجعملاب"

 :::يهو ىلوألا ةينآرقلا ةيآلا

 : لوقيق هده من»
 ال ةسوملم ةيدام ةقيقح هذه افرح !9 رشع ةعست ةيآلا هذه فورح 1

 .ًاجاتنتسا وأ آنيمخت تسيلو ًاريسفت تسيل اهنإ ءاهيف لداجي نأ دحأ عيطتسي
 نم اددع هلك ميركلا نآرقلا يف رركتت ةيآلا هذه يف ةملك لك نأ فشتكا 2

 .19 ددعلا تارركم نم ًامئاد وه تارملا

 .طبضلاب ةرم !9 ميركلا نآرقلا يف رركتت مسا ةملكف -
 .142 © 19 يواست يأ ةرم 2698 هلك ميركلا نآرقلا يف رركتي هللا ةلالجلا ظفل -

 .3 19 يواست يأ ةرم 57 هلك ميركلا نآرقلا يف رركتت نمحرلا ةملك
 .6ا« 19 يواست يأ ةرم 114 هلك ميركلا نآرقلا يف رركتت ميحرلا ةملك -

 .6ا 19 يأ «19 مقرلا فاعضأ ةتس» ةروس 144 ميركلا نآرقلا روس ددع 3

 .شاقنلا وأ لدجلا لبقت ال ةسوملم ةيدام قئاقح هذه

 ..تاظحالملا هذه ينعت اذام : لوقيف ةفيلخ روتكدلا درطتسيو

 تالالد» ناونع تمش ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف اينرونيلاك ةعماجب اهاقلا ةرضامم  ةفيلخ داشر دمحم د (24)
 .ءميركلا نلرفلا زاجعإ يف ةديدج



 ؟ ةسوململا ةيداملا
 : اهنم اهصلختسن نأ عيطتسن طقف تاجاتنتسا ةثالث
 نأ عيطتسنو ؛«ةتحبلا ةفداصملا» ةفدصلا قيرط نع ثدح اذه نأ - 1

 ,نيترم امبرو ةدحاو ةرم ثدحت ةفداصملا نأ ساسأ ىلع ؛جاتنتسالا اذه درطن
 .ةلاحلا هذه يف دجن امك تارم عبرأ وأ تارم ثالث سيل نكلو

 نآرقلا بتك يذلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمحم لوسرلا نأ 2
 الجر نأ وه يناثلا لامتحالا اذه هلوقي امو .ةيباسحلا ةقيرطلا هذهب هححصو

 :مدقتملا باسحلا مولع ملعتي نأ نودو ءارحصلا يف ودبلا نيب شيعي آيمأ
 بتكأس : هسفن يق لاق يمألا لجرلا اذه .. هرخآ ىلإ تارركتملاو ةيوئملا ةبسنلا

 نم اددع هيف ةملك لك رركتتو افرح. !9 نم هيف ىلوالا ةلمجلا نوكتت ًآريبك آباتك

 ّنم باتكلا بتكي يمألا لجرلا ذي ىضح مش . 19 ددعلا فاعضأ نم وه تارملا
 نوعيطتستو ماع نيرشعو الت ىكم ىلع ناكملاو نامزلا يف ةدعابتم تايآ
 !امتخالا اذه ةلاحتسا كاردإ لاحلا يف

 وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ -3
 . ميركلا نآرقلا يف ةصاخ ةلالدو

 تقلتخا دقو 4ّرَتم همي انبَعه رثدملا ةروس يف 19 مقرلا دجن اننإ .معن يأ
 :ةلمسبلا فورح يه !9لا نأ وه ديدجلا ريسفتلا نكلو .ةيآلا هذهل ريسافتلا اميدق

 يا نودب الماك ا ميلس انءاج ميركلا نآرقلا نأ ىلع ليلدلا مدقت !9لا فورحلا هذهو

 وأ ريوحت وأ فيرحت يأ هيف ثدحي نلو ... ناصقن وأ ةدايز وأ ريوحت وأ فيرحت
 .ىفتخاو ماظنلا اذه لتخال كلذ ثدح ول ذإ ,ةمايقلا موي ىلإ رييغت

 طيحم نم ةطقنّألإ تسيل قئاقحلا هذه نا : لوقيف ةفيلخ روتكدلا يضميو
 «(ةهجتلا _رثآا مث ء.ن# نيب مات الماك ًاطابترا دجن ذإ ؛ةيداملا ةزجعملا هذه

 ةروس يف ىق : لثم «ةينارونلا فورحلا» ىمست يتلا روسلا حتاوف فورح نيبو

 يأ ةرم 57 ق فرحلا رركتي ىق ةروس يفف .ىروشلا ةروس يف قسع محو ؛ق

 زمر 19 مقرلا لهف .ميركلا نآرقلا ب

 : :ق فرحلا رركتي ىروشلا ةروس يفو .«ةلمسبلا فورح فاعضأ ةثالث» 36 19
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 .اهتغالب الو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم بلطتت ال قئاقحلا هذهو .فصنو نيترمب ق ةروسا
 ق فرحلا ةفرعم وه يسنرفلاو ينابايلاو يسورلاو يكيرمالا ناسنالا هجاتحي ام لك

 .19 مقرلا تارركم نم اهعومجم دجيف ىروشلا ةروسو ق ةروس يف هدعي مث آلثم
 يف ةيدجبالا فورحلا عيزوت يف ماكحالاو مكحتلا نع ىرخأ ةلثمأ كانهو

 ةروس ذخأنل .هريبخ ميكح ندل نم تلصف مث هتايآ تمكحأ باتك» ميركلا نآرقلا

 نم وهو ةرم 133 اهيف رركتي  ةروسلا حتاف وه يذلا - ن فرحلا دجن ؛ملقلا
 حتاوف فورح عيمج ىلع يرست ةدعاقلا هذهو . 7 « 19 يأ 19 مقرلا تارركم

 عيمج عم «ةلمسيلا فورح ددع وهو» 19 مقرلا طابترا يأ .ءانثتسا الب روسلا

 :لثم روسلا حتاوف فورخا

 صصقلا ةروس يف مسطو .لحنلا ةروسيق سظو ,ميرم ةروس يف صعيهك
 روسلا يف اهعمجن امتيح فورحلا هيف اجلا إيف ةياغ ةرهاظ هذهو ... خلا .: :

 مقرلا نا مغرب .19لا تارركم نم ًآضيأ اهدجن فب :نيتفن اهب دجوي يتلا ةفلتخملا

 | مقرلا ىلع يوتحي وهو .رخآ ددع يأ ىلع ةمسقلا لبقي ال وهف .ًادج بعص ددع 9

 .يباسحلا ماظنلا ةياهن 9 مقرلا ىلعو .يباسحلا ماظنلا ةّياَدَب
 يأ عيطتست ال هنإف ةقباسلا دعاوقلا ةفرعم دعب ىتح هنأ ركذلاب ريدجلاو

 ,كباشتلا اذهب آباتك بتكت نأ ةينورتكلالا لوقعلا وأ نجلاو سنإلا نم ةعومجم
 يف ائتايآ مهيرئس» لثم ةينارقلا تايآلا يئاعم كلذ دعي كردن نأ عيطتسنو

 .«قحلا هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنأ يفو قافآلا

 : نيقرشتسملا رطخو ىمادقلا ءاملعلا ىلع نيسرادلا لواطت ةرهاظ - ج
 نع .ءاملعلا مارتحا عوضوم يق حلم لؤاست انيدل روثي ,قبس ام حاضيإ دعب

 طخلا خيرات يف تاسارد هباتك يف دجنملا نيدلا حالص روتكدلا ضرعت ةعقاو
 خيرات باتك بحاص  يدركلا رهاط دمحم خيشلا لاثمأ .ءاملعلا ضعبل يبرعلا

 ىرخأ بتكو هبادآو يبرعلا طخلا خيرات باتكو .همكحو همسر بئارغو نآرقلا



 يلطف
 ممل 0

 هباتك يف خيشلا اهلاق يتلا ةرابعلا ببسي لهاجلاب هفصيو -اهركذل لاجمال
 دتهت مل يتلا رارسألا نم رس ةيئامثعلا فحاصملا مسر نإ» : يهو نآرقلا خيرات
 .«ءالقعلا غباونو ءاملعلا لوحف هلح ىلإ

 يف اوفلأ نيذلا ةلهجلا ضعب نأ فسؤملا نمو : دجنملا .د لوقيف
 مسر نا٠ : نولوقي يبرعلا طخلا هنم ناكف يطبنلا طخلا روطت فيك اولهجو
 ءاملعلا لوحف هلح ىلإ دتهت مل يتلا رارسألا نم رس ةينامثعلا فحاصملا
 .(29) ءالقعلا غباونو

 اذه لئاق هدحو وه سيل يدركلا طاطخلا خيشلا ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 وأ ثحابلاب لمجي ال هنأ مغربو .(ه) ىمادقلا انئاملع مظعم ًاضيأ هلاق لب :مالكلا
 هتساردو هثحي يف دمتعي نأ  ةيملعلا هتجرد وأ هاوتسم ناك يأ - سرادلا
 ::اثطاخ هيلإ اوبهذ ام ناك ول > الاملعلا ىلع لواطتلاو عيرجتلا بولشا

0 

 ... ليلحتلا مكيلاو .باوَّصتَنعداَحو اهزواجت دق دجنملا روتكدلا نكلو
 يهس دق -ًاقباس هيق اذه دعبتسا تنكو  دجنملا روتكدلا نا دقتعأ يئنا

 يدركلا خيشلا هدصق ام ريسفت  يبرعلا طخلا ثوحي يف ليوطلا هعاب مغرب هيلع

 عونب هل ةقالعال يذلاو ةينامثعلا فحاصملا مسر عوضوم يف ءاملعلا نم هريغو

 ةثيهلا وه ,ةينامثعلا فحاصملا مسر : ةرابعب خيشلا هدصق يذلاف .ةرملاب طخلا

 عون يف كلذل لخد الو .نافع نب نامثع هعمج يذلا فحصملا اهيلع بتك يتلا

 ىلع ةحراجلا هترابع دجنملا ركذ يذلاو ,فحصملا هب بتك يذلا طخلا

 هرخآ ىلإو ... طخلا يف اوفلأ نيذلا ةلهجلا ضعب نأ فسؤملا نم» : يهو .هساسأ
 ,تاملكلاو فورحلل صاخ « لكش »و ,ةفورعم « ةئيه ٠ وه فحاصملا مسرف .«

 عون هئم دوصقملا سيلو .ةيهلإلا رارسألاو يناعملا فالتخا بسحب اهلاح فلتخي
 . يطبن وأ ... يسراف وأ يثلث وأ يفوك وأ يخسن طخلا اذه ناك اذإ امو طخلا

 لح ىلإ دتهت مل يتلا رارسألا نمر سآلعف « فحاصملا مسر يأ , وهو

 1 هه سم .هركذ قيس .يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ؛ دجنملا نيدلا حالص .د (25)
 "4 يي يب 7( م 1965 ةرهاقلا -نآرقلا ديرجش يف ناهريلا) باتك بحاص يواحمقلا قداصلا دمحم ؛ لاثما ىمادقلا انئاملع مظعم («)

 غ١ .مهويغو ( عيارتا ءزجلا . م 1951 ةرماقلا -نآوقلا مولع يف ناقتإلا) باتك بحاص يطويسلا نيدلا لالجو
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 دو

 «حيحصلا اهقطن هيدل ميقتسي ىتح ءارقلا لاجرلا هاوفأ نم نآرقلا ئراق اهملعقي
 .« عامسلاب ذخؤت اهنإف اهقطن ىلع ةلالدلا تامالع نم اهيلع بتك امهمو

 .. رسلا اذه ىلإ ىدتهي ال نأ هيلع ربك دق دجنملا روتكدلا نأ ودبي نكلو
 .د هبربن يذلا اذه لوق يأف ؛«ةلهجلاب» ءاملعلا نم كلذ لاق نم فصي ىربنآق

 عيطتسي فيك .. لءاستا ينإ ,يبرعلا انثارت تارتف صلخأ هب وحميل دجنملا
 ةميظع ًامولعو .ةيلاع ًاحورصو .ةخماش ًامارهأ يغلي نأ ملق رجب ناسنالا

 ءانيلع قح ءاملعلا مارتحا بجاوق . ملعلا اذهب ًآسرادو أثحاب راص هنأ درٍقلمل
 دبع هنم اندف .تباث نب ديز بكر : لاق يبعشلا ىكح ...٠ ةياورلا كلت اوعمساو

 نبا اي لعفت ال : ديز هل لاقف .هباكرب دخاف أم هللا لوسر مع نبا سابع نب هللا
 .كدي ينرأ : ديز لاقف .انئاملعب لعفن متر

 .« هلم انيبن تيب لهأب ٌلعظن نأ انرمأ اذكه : لاقو اهلبقو اهذخأف'
 -ةحفصلا تاذ يفو -قباسلا هبإتك سفن يف ضي: ذَجنملا .د ضرعت امك

 اومسر ةباحصلا نا » ىلإ نودلخ نبا ب نودلخ نبا ةمالعلل
 نم ريثكلا فلاخف ؛ةداجالا يف ةمكحتسم ريغ تناكو مهطوطخب فحصملا

 نآل .هنم لهج اذهو .« اهلهأ دنع طخلا ةعانص موسر هتضتقا ام مهموسر
 .ةروطتملا ةيطبنلا ةباتكلا نم مهيلإ لصو يذلا مسرلا مظعم اوعبتا ةباحصلا
 ,روطتلا نم ةديدج لحارم ةديلو تناكف « طخلا ةعانص هتضتقا ام موسر »امأو
 عاونأ نم هريغو يفوكلا طخلا ةطساوب دعب اميف تققحت نارمعلاو ءةراضحلاو

 .(30) ٠ ةيبرعلا طوطختا

 العف بناج دق نودلخ نبا نأ نم مغرلا ىلع هنأب ءانه لوقلا نم دب الو
 دقن اميف ؛هنع داحو باوصلا بناج دق ًاضيأ دجنملا نإف ؛كلت هترقفب باوصلا
 نأ - هترابع نم ءزجلا اذهب ررقي نأ نودلخ نبا دارأ دقف .نودلخ نبا هب

 نودلخ نبا طبر .. نذإ .ةديج نكت ملو مهطوطخب فحصملا اومسر ةباحصلا
 داع دجنملا .د نأ امك .هتدوجو طخلا عون عوضومب فحاصملا مسر عوضوم

 06 ص قياسا ردصملا ؛ دجنملا نيدلا حالسع د نع لقت (26)



 يمان نإ

 .هتدوجو طخلا عون عوضومب فحاصملا مسر عوضوم «٠ ىرخأ ةرم» طبرو

 مسر نأ فيكو ,فحاصملا مسر ةرابعب دوصقملا وه ام انحضوأ نأ قبس دقو
 .رخآ ءيش طخلا عونو ءيش فحاصملا

 طخلا لصف يف نودلخ نبا ةمدقم نم دقنلاب ةيرح تناك يتلا ةرابعلا نإ

 يه - ةيملعلا هتلزنمل اهبحاص حيرجتب سيلو فيطللا دقنلاب لوقن  ةباتكلاو
 ىلإ غلاب ريغ مالسإلا لوأل يبرعلا طخلا ناكف :٠ ةيلاتلا ةرقفلا نم ريخالا ءزجلا

 ةوادبلا نم برعلا ناكمل طسوتلا ىلإ الو ؛ةداجإلاو ناقتإلاو ماكحإلا نم ةياغلا
 فحصملا مهمسر يف كلذ لجأل عقو ام رظناو .عئانصلا نع مهدعبو شحوتلاو

 فلاخف «ةداجإلا يف ةمكحتسم ريغ تناكو ؛مهطوطخب ةباحصلا همسر ثيح

 /| مث .اهلها دنع طخلا ةعانص موبسر ةسيقأ هتضتقا ام مهموسر نم ريثكلا
 هلع هللا لوسر باحصأ همسي ايؤيت اهيف مهمسر فلسلا نم نوعباتلا

 اذهل ىفتقُي امك .همالكو هللا بانك نم .هيخول نوقلتملا هدعب نم قلخلا ريخو
 .(2) «اباوصبوأ أطخ هميكر عيكيو ؛ .ةكربتلاع وأ يلو طخ دهعلا

 انئاملع لبق نم  ةرقفلا هذه نم ريخالا ءزجلا ىلع - نودلخ نبا دقن دقف
 دوصقملا نايب يف هطلخ بناج ىلإ -نودلخ نبا نأل .هدعب اوءاج نيذلا ىمادقلا

 اوناك ام مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأ ررقي نأ ديري ناك «فحاصملا مسر»

 ,ةيهلإ رارسال اهيلع بتكي ناب هّتلَع يبنلا رمأ يتلا فحصملا مسر دعاوق نوفرعي
 ءالمإلا دعاوقب ذخألا نأ - هذه هترقف نم ريخألا ءزجلاب -ررقي نأ ديري ناك امك
 .ميركلا نآرقلل ةياحصلا مسر عابتا نم ىلوأ وحنلاو

 نبا ىلع رخاوألا ةرماسمو لئاوألا ةرضاحم باتك بحاص عْدش دقلو

 رهاظلاو ٠ : يناعملا حور هريسفت يف يسولالا ةمالعلا لاقو ... اذه هلوقل نو دلخ
 امو ؛بتكي نأ يضتقي ام نيفراع فحصملا مسر نينقتم اوناك ةباحصلا نأ

 نأل ٠. لصوي ال نا يضتقي امو ءلصوي نأ يضتقي امو ؛بتكي ال نأ يضتقي
 بسحب اهتباتك عضو فلتخي - انلق امك - ميركلا نآرقلا يف آفورح كانه

 .(28) ميركلا انلوسر اهب ْعَلِب يتلا يناعملا فالتخا

 .م 11779 توريير - .م 1904 ةرهاقلا يثعبط . ةباتكلاو طخلا لصف ةمدقملا ؛ نودلخ نبا (27)
 441 ص .هركذ قيس .عيادآو يبرعلا طخلا خيرات + يدركلا رهاط دمحم (2)



 ءاملعو نيثدحملا نيسرادلا لواطت ةرهاظ ًآلعف ترثك هنأب لوقلا نم دب

 تاموقمو يملعلا ثحبلا دعاوق لوصأ بئاجّدح ىلإ ىمادقلا ءاملعلا ىلع ,مويلا
 يتلا ثيدحلا رصعلا ةضوم ةرهاظلا هذه تحبصأ دقو ,ةحيحصلا ةساردلا

 ةرات رثفتو ةرات ٌدتشت .. مهيقرشتسمو مهئاملعو جنرفالا دالب نم تمدقتنتتآ

 .رخآآنيح نيلتو هروذج نم بلقلا علتقت ّدح ىلإ ًآنيح ةيساق حبصت .ىرخأ
 بدألا يف ةينفلا ةياتكلا ةأشن هباتك يف راصن نيسح روتكدلا لوقي

 هذه راصنأ نم لك ىعدا دقو ... ةفلتخم ىوق هعزانتت يبرعلا شاع ٠ ؛يبرعلا

 يلوصلاو ميدنلا نيا لثم ةيبرعلا ةباتكلا روهظ يف لضفلا بحاص هنأ ىوقلا
 نع ديحتو قحلا بناجت اهعيمج لاوقألا هذه نكلو .. يدابأ زوريفلاو يريونلاو
 امأ :فيضي مث .اتكلا نأ ررقيو ”ءيوسلا قيرطظلا

 الف نؤدلخ نِياَو ميدتلا هبآف ل
 قلع ع حضاو ليلد وأ ةيوق ةماعد

 ”ينارتحلاو انبي ةيكاكملا اهترونض هيوتشت# تب ةنتفلا
 خيرات يف تاسارد هباتك يف دجنملا نيدلا حالص .د لواطت فيك انيأر امك

 فيكو ,نودلخ نبا ةمالعلاو يدركلا رهاط دمحم خيشلا ىلع .يبرعلا طخلا

 ال انيأر يف حراجلا لواطتلاف .ةلهجلاب امهفصوو ةحراج تارابعب امهصخ
 ناسنإلا ةوعد عم مجسني الو ,ملاعلاو سرادلاو ثحابلا تافص عم مجسني
 ةصاخو هخيراتو هتراضحو هتغلو هتمأ ثارت ىلع ظافحلل صلخملا يبرعلا

 ىلع ءاضقلا نوديريو انب نوصبرتي نيذلا مهيقرشتسمو برغلا ءاملع مامأ
 .انتراضحو انتغلو انثارت

 هتجرد وأ يفاقثلا هاوتسم ناك يأ  سرادلاب غلبي فيك .يردأ تسل
 .مهيلع لواطتلاو نيقباسلا ءاملعلا ءارآ هيفست دح ىلإ هلايخ بهذي نأ ةيملعلا
 نبا ةمالعلا لثمف .بذك دق ّفّلسلا نأو ءقدص دق فّلخلا نآب اناردأ نمو لب

 هل ديناسأ ال امهدنع نم مالكي ايتاي نأ نكمي ال يدركلا خيشلا لثمو نودلخ

 .18 ص .م 1966 ةرهافلا . يبرعلا بدالا يف ةينظنل ةياتكلا ةأشن ؛راصن نيسمح .د (23)



 .دحلا تايرظنلا نأ  آلدج  ضرتفنتلو .تاحفصلا ءلم درجمل

 امهل ةرهاظ نكت مل بئاوج ترع وأ امهريغ مالكو امهمالك اهيف تضقان ءارآب
 يف ةقيقح ناك هب اءاج ام نأ لقألا ىلعف ؛  ةحاتملا تاناكمإلا بسحب كاذئآ
 عطتست مل اذإ فيكف .لدجلا ليبس ىلع ناك اذه انضارتفاو ءامهرصع
 .ىمادقلا ءاملعلا هب ءاج ام ضقانت نأ مويلا ىتح ةثيدحلا تاساردلا

 الف ؛ةنامأو اقدص مظعأو .ًآملع انم عسوأ اوناك :ىمادقلا برعلا ءاملعلاف

 نع ًالضف :مهيلع ءالعتسا انسفنأب نظن نأ ٠ يدركلا خيشلا لوقي امك ٠ يغبني

 ملو ؛مهب ًآدهع برقأو نيعباتلاو ةباحصلاو هلع يبنلاب ةلص رثكأ اوناك مهنأ

 نورقلا ريخ » هلم لاق .ةلضافلا نورقلا يف اوناكو :ةثيدحلا ةراضحلا مهثولت

 مهنم نحت نيأو ؛ًاتيدو ًالضف مهنم 0 «« خلا ... مهنولي نيذلا مث ينرق
 ماق ام لثمب ماق رضاحلا اري دحإب عمسن ملو :ًاعالّطاو ةعسو ًاملع

 نم مهريغ وأ انيس نبا وأ نو. الخ .نباوأ يزارلا وأ يطويسلا وأ يدنشقلقلا هب
 .لمعلا يف صالخإلاو لوقلا يف قدصلا :الضف ,عفنلا ةميظع ةيملع تافلؤم

 مهنأل نيقرشتسملا ءارآ نوددري ّفسآلا عم نيثدحملا ءاملعلا نم ًاريثك نإ

 0 مهتقيرطو مهجهن ىلع اوراسو ؛مهبتك نم اولهنو ؛مهيديأ ىلع اوملعت
 نع اوبتك اذإ ةصاخو ,ةبيط ريغ مهتآين نيقرشتسملا فادهأو .مهتالوقم
 َسرفَكْلا َنوُدِحَتَي َيِدَلا» ئلاعتللا لاق: مالسإلا نعو برعلا

 .139 ةيآ ءاسنلا ةروس ٠ امي
 يخيرات ثدح لك نم نوقرشتسملا ذختا» : يبلش دعا روتكدلا لوقي

 نيب بورح كانه تناك اذإف ؛مالسإلا ةمجاهم يف مههاجتا يضري يذلا بناجلا

 مالسإلا نأب كلذ اورسف رخآ بناج نم سرفلاو مورلا نيبو بناج نم نيملسملا
 ىتح مومعلا ىلع نويحيسملا نوثحابلا لاونملا اذه ىلع راسو .ةوقلاب رشتنا
 بيليف روتكدلل برعلا خيرات باتك تأرق اذإ كئإف ,يبرع لصأ نم نوردحني نيذلا
 2 تاحفص نم ةحفص اهنم ولخت داكت ال تاقيلعتو تازمغ نم هب ام كلاهل ,يتح
 7 ,ةرئاجلا تاليوأتلا هذه يف رظنلا ديعي نأ ثيدحلا ثحابلا ةمهمو .ريبكلا هباتك



 اودفوأ نيذلا نيملسملا نإ .. هب مْلسم ءيش هنأ ىلع نمزلا عم اهضعب نغكأ يتلا

 مهضعب رثأت اهيف ثحبلا قرطو ةيمالسإلا تاساردلا يف قمعتلل ابوروأ ىلإ
 مهتاباتك نأ سملت مهتدوع دعب هوبتك ام أرقت نيحو ءنيقرشتسملا مهتذتاسأب

 لبق اوئوكي مل مهنأ وه كلذ ببسو .نايحألا نم ريثك يف مالسإلا حور يفاجت

 رثكأ نيملسملا ءالؤه ةباتكو ,ةيمالسإلا تاساردلاب عساو ملع ىلع مهداقيإ
 .رذحب نيقرشتسملل نوأرقي ءارقلا نأل مهسفنأ نيقرشتسملا ةباتك نم ةروطخ

 .(30) « هنم نورذحي الو ملسملا بتاكلل نوملستسي دق مهنكلو

 : نوقرشتسملاو قارشتسالا هباتك يف يعابسلا ىفطصم روتكدلا لوقيو
 ءاسؤر نأ دجوف ءابوروأ يف ةيقرشلا تاساردلا زكارم نم ًريثك راز هنأ»

 نم رظتنن اذامو : ًآشهدنم لءاستف :نابهرلا نم وأ سسقلا نم امإ ءزكارملا هاذه

 نيقرشتسملا نم دجن اننأ .كلذ نممكتَأ لب مالسإلل ةبسنلاب آعيمج ءالؤه-
 فيكف ميركلا نآرقلا ةمجرتب موقي نأ ل واح ةيبرعلا ةغللا ديجي ال نم نييبرغلأ 7“

 0 (0) « ؟.اذه روصتن نأ نكمي.

 تتاف ءايشأ نع اوفشك نيقرشتسملا ن٠ : بايد دمحا روتكدلا لوقيو
 .«رخآ ءيش خيراتلاو ءيش فشكلا نأ حيحصلا نكلو «نيملسملا نيخرؤتلا

 دهاعمو قارشتسالا سرادم نم اولهن نيذلا نيثدحملا نيسرادلا بجاوف

 .انثارتو انخيرات نع مهتاسارد دادعإ يف ةناصرو ًاصيحمت رثكأ اونوكي نأ ,برغتا

 ههجو هللا مّرك بلاط يبا نب يلع مامإلا فحاصم :ًاعبار
 يبا نب يلع مامإلا ىلإ بسنت ةددعتم فحاصم كلائه نأب رداصملا لوقت

 يبأ نع « ةغالبلا جهن حرش » يف ديدحلا يبأ نبا لقت دقف ؛ههجو هّللا مرك بلاط

 : هلوق ةفيقسلا باتك يف يرهوجلا ركب
 ركب وبأ عيوب امل : لاق ؛هلاجر نع بوقعي انثدحو : يرهوجلا ركب وبأ لاق

 ثعبف .كترامإ هرك هنإ : ركب يبأل ليقف .عيابي ملف بلاط يبا نب يلع فلخت قيدصلا

 يدترأ الأ تفلحف .هيف دازي نأ تيشخ نآرقلا نكلو ءال : لاق يترامإ تهركأ : هيلإ

 .6هو ل4 ص 1573 ةرماقلا  يمالسالا خيراتلا ةعوسرم ؛ يبلش دمحا د (30)
 ..ه 1379 ىلوا ةنس 3 ددعلا لصيفلا ةلجم .اهيلع امو اهلام قارشتسالا ةكرح ةودت  يعابسلا ىنطسم د (3] 7



 .تنسحأ دقل ؛ قيدصلا ركب وبأ لاق .ةعمجلا ةالص ىلإ الإ هللا :هعمجأ ىتح ءادر

 .هخوسنمو هخسانب لزنأ امك بلاط يبأ نب يلع هبتكف : يرهوجلا فاضأ مث

 نآرقلا عمجل ركذ هيف سيل يرهوجلا هاور يذلا ربخلا نأ ىلإ رداصملا بهذتو

 يرهوجلا ةدا :ز نكلو .(هعمجأ ىتح) هيف ءاج لب ,فحصم يف  هعمج مامتإ وأ -

 .هخوسنمو هخسانب نآرقلا بتك هنع هللا يضر يلع نأ : اهيف ءاج رخاتم وهو
 يبأ دنع هنامز يف ىأر هنأب « تسرهفلا باتك بحاص » ميدنلا نبا دروأو

 «بلاط يبأ نب يلع طخب قاروأ هنم طقس دق ًافحصم .ينيسحلا ةزمح ىلعي

 م .نامزلاّر م ىلع نسح ونب هثراوتي
 1 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلإ ةبوسنملا فحاصملا نمو

 /3 : (82) يلي ام ركذن
 7  .٠«وبق بوط فحتم فحصم- 1

 ركذ دقو .يقارعلا يفوكلا اطخأأ م ليَ نإ لاقيو «قرلا ىلع بوتكم وهو
 نب يلع مامإلا طخب ةعراقلا ىلإ, هلو نم فحصملا نأ هرخآ يف

 «ةدوجوم بارعإلا تاكرح نأ امك ,رئاود هتايآ نيب دجويو ءبلاط يبا
 هروس ءامسأ تيلح دقو
 / :وبق بوط يهزخآ تاحصم- 2

 خو 7 ةيلع بتكو ةباتكلا هنع تليزأ مث لبق نم لمعتسا قرلا ىلع بوتكم وهو

 و0 " , وهحالاب لكش دقو ,يفوكلا طخلا وه فحصملا اذه طخو .ىرخا ةرم

 "4 .طقن نودب وهو رضخألاو
 ' اب : دهشمب اضرلا مامإلا ةنازخ فحصم 3

 فلتخي هطخ نكلو ؛هيف ةرهاظ ةعنصلا ودبتو قرلا ىلع بوتكم وهو
 بوتكم فحصملا اذه نم ىلوألا ةقرولاو .نيقباسلا نيفحصملا طخ نع

 .لكش وأ طقن نودب وهو بلاط يبا نب يلع هبتك اهيلع
 : فجنلاب ةيرديحلا ةضورلا فحصم 4

 « .ريشعتلا تامالع هيفو لوكشم وهو ؛يفوكلا طخلابو ”قرلا ىلع بوتكم وهو

 4 ص .م 1964 ةعيط . تسرهفلا باتك ؛ ميدنلا نب قحسأ ني دمحم -(32)
 74.63.63 460 ىص (هسفن ردسمملا) : دجتملا نيدلا حالص د
 #30 ىم لوألا ءزجلا ..نافرعلا لهانم باتك ؛ يناقرزلا
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 دو

 : فجنلاب نينمؤملا ريما ةبتكم فحصم

 فحاصملا طوطخ نع فلتخي هطخو ؛لوكشمو ؛قرلا ىلع بوتكم وهو

 .ىرخالا
 :ةرهاقلاب يتيسحلا دهشملا يف بلاط يبأ نب يلع فحصم -6
 نع لاقف :نافرعلا لهانم هباتك يف يناقرزلا هركذ ىلع ءاج دقو

 .ًامجح رغصأ هنكلو ؛ميدقلا يفوكلا طخلاب بوتكم هنإ ٠:فحصملا اذه

 نافع نب نامثع ىلإ بوسنملا فحصملا نم آسيوقت لقأ هطخو
 يندملا فحصملا قفاوي ال همسرو ءينيسحلا دهشملا يف دوجوملا

 نأ زئاجلا نم : لاقو .ةينامثعلا فحاصملا نم يماشلا فحصملاو

 .« هتباتكب رمأ دق نوكي وأ هبتاك#تت بلاط يبأ نب يلع نوكي
 وهو نارهط فحتم يف دوجوملا ف ل :رخآأ فحاصم كلانهو

 .حتاوفو ةّيلحلتو طقنو لكش هيفو ”قرلا ىلع بوتكم
 .حضاو لكشب ةفلتخم طوطخب ٍجبتك اهنأ فحامضنلا هذه ىلع ظحاليو

 تبتك اهنأ ظحالي امك .نيددعتم اوناك ًاهتبآتكب اوماق نيذلا نأ حجري يذلارمألا

 مايأ ةفورعم نكت مل يتلا ةينفلا ةعنصلاو روطتلا رهاظم هيلع ودبت يفوك طخَب
 ةلوكشمو ةطوقنم فحاصملا هذه ضعب نأ امك .ةثلِت بلاط يبا نب يلع مامإلا

 ىلإ ةفاضالاب :كاذتقو آفورعم نكي مل كلذو .بهذلاب ةآلحم اهروس ءامسأو

 هذه مسر نا وه رخآ ءيشو .مالسالا ردص يف ةباحصلا ىدل اهوركم ناك هنأ
 وه -اتفلسأ امك  فحاصملا مسرو .رخآ ىلإ فحصم نم فلتخي فحاصملا

 ةيهلإ رارسأل هليل وسرلا اهب رمأ يتلا ةئيهلا ىلع ميركلا نآرقلا ةباتك عابتا
 ةباتك ىلع اوعمجأ هللا لوسر ةباحص نأ كلذ ىلع دز .ةيوبن ضارغأو
 نم ةدرجم كلذكو .بيهذتلاو ةيلحتلاو لكشلاو طقنلا نم ةدرجم فحاصملا
 كلذكو .«ىرخألاو ةيآلا نيب لصاوف دجوت ال يأ» تايآلا سوؤر ىلع تامالعلا

 نب يلع مامإلا فلاخي نأ دقتعي الف هيلعو ,روسلا ءامسأو ريشعتلا نم ةيلاخ
 .هلي للا لوسر ةياحص ةئلمي بلاط يبأ



 اهيف لظو , ه 36 ةنس ةفوكلا ىلإ جرخ لت: يلع مامإلا نأ رداصملا يف ءاج
 فورحلاو نتقلاب ىألم تاونسلا هذه تناكو فه 40 ةنس هداهشتسا ىتح

 ةفوكلاب هدوجو ءانثأ بتك آيلع نأ ىلع لدت صوصن كلانه سيلو .بعاصملاو
 يفوكلا طخلاب اهبتك هنأو .ةددعتم فحاصم

 مامإلا ىلإ ةبوسنملا فحاصملا نم قاروالا ضعبل ًاروص يلي اميف درونو
 (ة3) هيلع لوصحلا نكمأ امم

 14.09 06 نم (يبرعلا طخنا خيرات يف تاسارد) دجتملا د (33)
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 سنإلاو نجلا نم مهلبق نم 4
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 تجرد لكلو 6
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 ثنا يلع مامالا ىلا( وكندة سأل نم ةقرو (23) مهر لكش

 ردص يف نكي الف كيلا لزنا ب -
 ركذو هبرذنتل هنم (2) ج

 لزنا ام اوعبتا نيئموملل ى
 نم مكيلا

 ايلوا هنود نم اوعبتت الو مكبر 5
 نم مكو نوركذت ام اليلق -6
 انساب اهاجف اهانكلها ةيرق 7

 مهوأ (3)آتايب
 نإ مهتاوعد ناك امف نولئاق -
 كئلواف هنيزاوم تلقث نمف قحل 3 اظ انك انإ اولاق نأ الإ انساب مهءاج -'

 هنيزاوم (7) كفخ نمو نوحلفملا مه-14 نلئسنلو مييلا لسرا نيذلا (؟) نئتسنلفأ9) نيمل 0
 مهسفنأ اورسخ نيذلا كتلواف-15 هو (6) ملعب مهيلعنصقنلف نيلسرملا
 ادقلو نوملظي (؟) انتاياب اوناك امب 6 ” !ذئموي نزولاو نيبئاغ انك ام- 12
 ؛بتك»٠ فحصملا مسر يف يهو .فلأب تبتك «باتك» ةملك نأ )١( رطسلا يف ظحالي
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 انهل ا ه حح تحف 5

 وك
 2 2و سعال راس ره زاب هر
 امس اكرم اه اك كي كا تح ة ل

 ا و ارح و ل دره ه سل غل ناو
 خاصا_١ ويلا قف امل و | انو“ نيف و مخصص رم بفشل ا املي فا هز

 شالا يت 0
 ةقثع يلع ماإلا ىلإ بوسنملاو اضرلا مامإلا ةئازتخ يف درجوملا فمحصملا نم ةقرو (33) مقر لكش

 اهصنو (28 ةيآلا ىتح 17 ةيآلا نم) رجحلا ةروس نم
 نيئزخب هل متنأ امو .هومكنيقساف ءام 9 رتسا نمآلإ . ميجر نطيش لك نم -
 وثراولا نحنو تيمثو ييحن نحئل اثإو 10 رآلاو . نيبم باهش هعبتاف عمسلا ق -
 و مكتم نيمدقتسملا انملع دقلو . ن- |! ور اهيف انيقلأو اهنددم ض -
 رشحي وه كير نإو .نيرختسملا انملع دقل-12 نوزوم ءىش لك نم اهيف انتبناو ىسا
 الا انقلخ دقلو . ميلع ميكح هنا مه- 11 متسل نمو شياعم اهيف مكل انلعجو
 اجلاو . نونسم أمح نم لصلص نم نسن 14 زخ اندنع الا ءىش نم ناو . نيقزرب هلل

 ذاو . مومسلا ران نم لبق نم هنقلخ ن- ١15  رآو . مولعم ردقب الإ هلزنن امو هنث
 ثم أذ اخ أم اذا أه مدا أع امسلا نم اتلزتاف حقاول حايرلا انلس -



 نسور # فحصملا مسر يف يهو ؛فلأب تبتك ءيساور» ةملك نأ (3) رطسلا يف ظحالي
 / فحصملا مسر يف يهو .فلأب تبتك «شياعم, ةملك نأ (5) رطسلا يف ظحالي

 مَ 9 فحصملا مسر يف يهو .فلأ الب تبتك ؛هنئزخ» ةملك نأ (6) رطسلا يف ظحالي
 #فحصملا مسر يف يهو .فلآي تبتك «نوثراولا» ةملك نأ (10) رطسلا يف ظحالي

 ةقثنا يلع مامإلا ىلإ بوسنملاو فجذلاب يله نينمؤملا ريمأ ةبتكم يف دوجوملا فحسمملا نم ةقرو (24) مقر لكش

 :؛ اهصنو (76 ةيآلا ىتح 7! ةيآلا نم) فرخزلا ةروس نم
 ١ نولكأت اهنم ةريثك 6 ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيفو -1
 باذع يف نيمرجملا ن-7 اخ اهيف متناو نيعألا 2

 مهنعرتفي ال نودلخ منهج # يتلا ةئجلا كلتو نودل 3

 انملظ امو نوسلبم هيف مهو 9 ولمعت متنك امب اهومتثروا 4
 ةهكاف اهيف مكل ن5
 :نودلخ» فحصملا مسر يف يهو .فلأب تبتك «نودلاخ٠ ةملك نأ (2) رطسلا يف ظحالي

 ,ةهكف٠ فحصملا مسر يف يهو .فلأب تبتك «ةهكاف» ةملك نأ (5) رطسلا يف ظحالي

-- 



 لإ ميركلا نآرقلا عمج لحارم : سماق
 ناك ثيح ءءارسح راغ يفو ؛كرابملا ناضمر نم رشع عباسلا ةليل يف

 يّلعلا هللا يحو هءاج ؛نوكلا اذه رارسأ لمأتو ةدابعلل هسفنب ولخي ُهتلَب يبنلا

 انديس اهب هءاج ةيآ لوأ ناكو .نيعمجأ سانلا ىلإ هللا لوسر هنأب يدق
 :ىلاعت هلوق يه .نيملاعلا بر نم مالسلا هيلع ليربج

 ه* رتل لع ىلا * كأي أرثأ * قل ن نكن َّنَح * ّن
 .5 ةيآلا ىلإ ! ةيآلا نم قلعلا ةروس كني ل اَم َنتنإلآ ََلَع

 ,مويلا هيلع وه امك دحاو فحصم يق آعومجم هلك ميركلا نآرقلا نكي ملف
 دولجلاو قوقرلا ىلع بتكي ناكو .تايآلاو روسلا قرفم آبوتكم ناك امئاو
 كلذ يق ةباتكلل آحلاص ناك امم كلذ ريغو.ليختلا فعسو فاخللاو ماظغلاو

 ظفحن نأ اندرأ ول اننأ روصتيل لب ...ٍكل(ةبوِعشم ىدم ئراقلا روصتيلو .نمزلا
 كلت ىلع ميدقلا يفوكلا طخلاب باوتكملا_ميركلا نآرقلا نم ةدحاو ةخستنا

 رادقم ملعن انه نمو .هيف اهظفح نكمي ىتح حكبضتناكم ىلإ انجتحال ,ءايشالا
 مهتضرتعا يتلا بعاصملا رادقمو .هّي هللا لوسر ةباحص اهتناع يتلا ةقشننلا

 اهبيترتو ءضعب نع اهضعب زييمتو .لاكشالا ةفلتخملا عطقلا هذه قيسنت ّيقأ
 .ىلاعت ُهَللا اهلزنأ امك تايآلاو روسلا بسحب

 ىلع رداصملا تعمجأ دقف ءدهعلا كلذ يف ميركلا نآرقلا عمج ةيفيك امأف

 ءالمإب ناك لوألا عمجلاق .هلبق امل رياغم عمج لكو .تارم ثالث عمج هنأ

 بترم الو دحاو عضوم يف ًاعومجم نكي مل هنكل :تباث نب ديز هبتاكل هلم يبنلا

 باطخلا نب رمع ةروشمب قيدصلا ركب يبأ نمز يف ناك يناثلا عمجلاو .روسلا

 ىلإ لسرا امدنع ةّئلِ, نافع نب نامثع نمز يف ثلاثلا عمجلاو .امهنع هللا يضر
 اهدرنو اهخسنن فحصلا يلا يلسرأ نأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةصفح

 .اهيلإ اهدر اهخسنب رمآ نأ دعبو .هيلإ اهب تثعبف .كيلإ
 تافصاومو تانايب ركذ ىلع  زاجيإب  ءيجنس .ثحبلل ًالامكتساو

 تناك يتلا داوملا ركذ ىلع كلذ دعب ءيجن مث ,نآلا ةدوجوملا فحاصملا طبضأ

 (هه 440 ,441) نص . هركذ قبس .هيلدآو يبرعلا طخلا خيرات ؛ يدركلا رماط دمحم (34)



 : مالسإلا ردصو ةيلهاجلا يرصع نآبإ ةباتكلا يف لمعتست
 : ةدوجوملا فحاصملا طبضأ -آ
 وه - يدركلا خيشلا لوقي امك  نآلا ةدوجوملا فحاصملا طبضأ نإ

 عباسلا مويلا يف .(رصم كلم) لوألا داؤف مايأ يف عوبطملا فيرشلا فحصملا
 مات أطبض طبضو ؛طخ نسحأب بتك دقو .ةيرجه 1342 ةنسل ةجحلا يذ نم

 فحاصملا تاهمأ ىلع هتعجارمو هحيحصت مت دقو ء,صفح ةياور قفاوي ام ىلع
 خيشلا لبق نم  ةحيحصلا تاءارقلل ًآقفو ةقيقد ةعجارم ينامثعلا مسرلا تاذ

 .كاذنآ ةيرصملا رايدلاي ئراقملا خيش ينيسحلا فلخ نب يلع نب دمحم
 يف ةدوجوملا فحاصملا طيضأ نأ قبس ام ىلإ ةفاضإ  انداقتعا يفو

 : ةيلاتلا تانايبلا اهرخآ يف تبتك يتلا يه ءنآلا قاوسألا

 ©تاميلن ني صقح ةيلؤو قا ,طبضو فحصملا اذه بتك *
 يبأ نع يعباتلا يفوكلا دوجنأا ايبا نب مطاع ةءارقل يفوكلا يدسألا ةريغملا

 بلاط يبأ نب يلعو نافع دكا بيبح نب هللا دبع نمحرلا دبع
 26 ل نمي بنك نب ينآو تناك ني ديزل

 اهي ثعب يتلا فحاصملا نع مسرلا ءاملع هاور امم هؤاجه ذخأو *
 لهأل هلعج يذلا فحصملاو ؛ةكمو ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلا ىلإ نافع نب نامثع

 امأ .اهنم ةخستنملا فحاصملا نعو هسفن هب صتخا يذلا فحصملاو ,ةنيدملا
 ءاّجهلا اهيف عبتاف فحاصملا كلت ةيجهأ اهيف تفلتخا يتلا ةريسيلا فرحالا
 نم مسرلا ءاملع اهطبتتسا يتلا دعاوقلا ةاعارمو روكذملا صفح ةياورل قفاوملا
 دواد وبأو ينادلا ورمع وبأ ناخيشلا هاور ام بسح ىلع ةفلتخملا ةيجهألا

 نم فرح لك ةلمجلا ىلعو .فالدتخالا دنع يناثلا حيجرت عم حاجن نب ناميلس
 ءاهركذ قباسلا ةتسلا فحاصملا نم هريظنل قفاوم فحصملا اذه فورح
 يومألا دمحم نب دمحم ذاتسألا هققح ام ىلع كلذ لك نايب يف ةدمعلاو

 اهحراش هررق امو « نآمظلا دروم » هتموظنم يف زارخلاب روهشملا يشيرشلا
 .يسلدنألا يراصنألا رشاع نب دحاولا دبع خيشلا ققحملا



 فاكر ام بسحب ىلع ينقل ءاملع ورزق امه هيض ةقيرك تلق ري#©
 نييسلدنألا تامالع لادبإ عم يسنتلا مامالل « زارخلا طبض ىلع زآرطلا ٠ باتك

 .ةقراشملا نم هعابتأو يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا تامالعب ةبراغملاو

 نب هللا دبع نمحرلا دبع يبأ نع نييفوكلا ةقيرط هتايآ دع يف تعبتاو *
 «رهزلا ةمظان» باتك يف درو ام بسح ىلع بلاط يبأ نب يلع نع يملسلا ٍبيِبَح

 رمع مساقلا يبأ باتكو ,يتاللخملا ناوضر ديع يبأل اهحرشو يبطاشلا مامإلل
 يلوتملا دمحم خيشلا ذاتسألل نايبلا قيقحت باتكو ؛يفاكلا دبع نب دمحم نبا

 . 6236 مهتقيرط ىلع نآرقلا يآو قياس ةيرصملا رايدلاب ءارقلا خيش
 باتك نم اهعابرأو نيتسلا هبازحأو نيثالثلا هئازجأ لئاوأ نايب ذخأو +

 نايبلا قيقحتو ءاهحرشو «رهزلا ةمظان» و يسقافصلا ةمالعلل «عقنلا ثيغ»
 .يتاللخملا نا يبأل نيبتاكلاو ءارقلا داشرإو

 رمع مساقلا يبا باتكو ةروكذملا ب و ةيتكم نايب ذخأو *
 .اهضعب يف فالخ ىلع ريسفتلاو-ت1اّوقلأ بتكو يفاكلا دبع نب دمحم نبا

 فلخ نب يلع نب دمحم ذاتسألا هزوقاتساهتاقالعو هفوقو نايب ذخأو *«
 يتلا يناعملا هتضتقا ام بسح ىلع قياسلا ةيرصملا ئراقملا خيش ينيسحلا

 .ريسفتلا ةمئأ لاوقأ اهيلإ دشرت

 .ةعبرألا بهاذملا يف هقفلا بتك نم اهعضاومو تادجسلا نايب ذخأو «

 اهحارشو ةيبطاشلا نم صفح دنع ةيجاولا تاتكسلا نايب ذخأو *

 .خياشملا هاوفأ نم يقلتلاو

 : مالسإلا دعبو لبق ةباتكلا يف برعلا اهمدختسي ناك يتلا داوملا -ب
 يذلاو ؛نآلا هيلع بتكن يذلا قرولا ةيلهاجلا يف برعلا ىدل نكي مل

 هنازوأو هتاساقم يف عناصملا تننفتو .هناولأ ترثكو ؛هعاونأو هلاكشأ تددعت

 ذخأت نأ نود تاحفصلا نم تائم ةعابط ةلوهسلا نم حبصأ دح ىلإ ؛هتافاثكو

 ةليسو نع نوشتفي مهلعج يذلا رمألا .تارتميليم ةسمخ نم رثكأ ةكامسلا نم

 .مهشيع ةعيبطو مهتايح فورظ هيضتقت ام قفو اهيلع نوبتكي



 : ىلع نوبتكي مالسإلا ردص يفو ةيلهاجلا يف برعلا ناك دقل
 .ءاضيبلا ةقيقرلا ةراجحلا يأ : فاخللا ١

 .ةضيرعلا ماظعلا يأ : لبإلا فاتكأ-2
 .(لبإلاو منغلاك) دولجلا يأ : مدألا-3

 .ةقيقد ةميقتسم ليخنلا نم ةديرج يهو .بيسع عمج : بسْعلا 4
 .قاقر دولج يهو ,قر عمج : قوقرلا -5
 :ريرحلا ةشمقألا نم عنصت فحصلا نم برض يهو ؛قرهم عمج : قراهملا -6
 .اهيلع بكريل ريعبلا رهظ ىلع عضوت يتلا باشخالا يهو ,بتق عمج :باتقألا-7
 .ىلفسلا رصم يف تبني ليوط تابن يدربلاو .يدربلا وهو ,ساطرق عمج : سيطارقلا 8

 شامقلاو دولجلاو قوقرلا ىلع نوبتكي يومالا رصعلا يف برعلا ناكو
 2 .(35) سيطارقلاو ريرحلا

 3 ىلع حيركلا نآرقلا رثأ :ًاسداس

 طخلا نيسحتب ةيانعلا لضف نأب ءرخفو زازتعاب انه لجسن نأ نم دب ال
 أدب ام لوأف .« ميركلا نآرقلا » ةباتك ىلإ ءيش لك لبق عجري امنإ يبرعلا

 ًاناميإو ًاكربت ىلاعت هللا تايآ وه هتباتكب نوطاطخلا

 مجري امنإ يبرعلا طخلا ديوجتب ةيانعلا نأ ىلإ رداصملا مظعم تبهذ دقف

 تبرع امدنع ةيبرعلا ةباتكلا ىلع لقثلا عقو مث نمو ؛ميركلا نآرقلا ةباتك ىلإ الوأ
 يف ةدئارلا يه ةفالخلا راد تناك كلذكو» .يمالسالا ناويدلا ةيومألا ةلودلا
 تالسارملا قيرط نع ةيمالسإلا راطقألا يف هتعاشإو ؛يبرعلا طخلا نيسحت

 .مهناطوأ ىلإ تاطوطخملا نوبلجي نيذلا راجتلاو دوفولا ةطساوبو ؛ةيمسرلا
 يف باتكلا سفانتو هدوجأ دَلقو هيف طخلا عاش مالسإلا رشتنا امثيحف
 يبرعلا طخلا ضرقني مل ,قارعلا يف ةيسابعلا ةلودلا تضرقنا املو .هنيسحت

 «ةبتكو نوطاطخ اهب ناك راطقألا لك نآل اهعم

 .(75,74 ,49 16 43 43 41) ةحفص ...م 1977 ثوريب - يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد ؛ دجنملا نيدلا حالص .د -(35)
 44 ص .م 1964 ةرهاقلا ,تسرهفلا + .ميدتلا نب قحسأ نب همحم
 37 سم يناثلا ءزجلا .اهالبلا جهن حرش ميت نسح
 .ما9 ةعبط .يبرعلا طخلا روصم نيدلا نه يجان
 7 ٠و3 #30 ص. ١ ءزج .نافوعلا لمانما يتاقرزلا
 : ١ .(هنم هن راه1) ص م1939 ةرضاقلا -يلدأر يبرعلا طخلا خيرفت + 2 يدوكلا رماط دمحم



 لبق يأ ٠ يداليملا سماخلا نرقلا يف تفرع ام لوأ ةيبرعلا ةغّللا نأل» كلذو خو

 يفو اهنازوأو اهوحنو اهفرصو اهغيصو اهظافلأ يف ةمات « ةيدمحملا ةلاسرلا
 ماكحأو تاملك نم ةيلهاجلا اهصئاصخب لزت مل ةغللا كلت .اهب ريبعتلا وق

 ناطق هيف اوناكف ٠ ,برعلا هلزن عقص لك يف ةباتكلا ةغل بيكرتو وحنو ٌفْرَصَو 9

 .هلهأ اهملكتي هتجهل يبرع عقص لكل نأ نم مغرلا ىلعو .نيح ىلإ نيرجاهم-وأ

 اذإ اهنومهفيو اوثدحت اذإ ةباتكلا ةغلب نومهافتي ةفلتخملا عاقصألا يلاهأ َنإَف 1

 .« نييمأ اوناك ولو مهيلع تثلوق
 ةريزجلا بلق ناكس ناك دقف .ًاريبك دح مهتغلب برعلا زازتعا غلب دقلو أ "ي#

 ةميلسلا ةيبرعلا مهتغلب مهب ةطيحملا بوعيشلا نم مهريغ ىلع نولاعتي ةيبزقالا». .,

 نزكيل اهب ميركلا ن نآرقلا ءاج يقلات2© * وأ 7
 اق :ةبوتكم فورح ةزجعمو7 7“

0 

 ةغلو ةغالب ةزجعمو ؛ةلاسرو نيد

 ال ةيوفع ةيرطف ةقيرطب قطنت تناك
 نوطبلا نم ريثكلا ىتحالو لب :ةقطتملاب 5
 ةمدقم يف .م 960  ه 339 ةتس ىفوتملا يباراقلا انل ركذو .ةفلتخملا ةيبرعلا 3

 حصفألا ءاقتنا برعلا دوجأ شيرقل ناك دقل :٠ يلي ام « فورحلاو ظافلالا »َبأَمك “+

 ةنايإ اهتيبأو ًاعومسم اهتسحأو ,قطنلا دنع ناسللا ىلع اهلهسأو ؛ظافلألا نم
 ناسللا ذخأ مهنعو يدتقا مهبو ةيبرعلا ةغللا تلقن مهنعو .سفنلا يق اَمُع

 .« لثابقلا نيب يبا
 نمالو مخل نم ال ذخأي مل لماكلا ناسللا نأب اذه هيأر يف يبارافلا بهذيو

 مهترواجمل دايإو ناسغو ةعاضق نم الو ؛طبقلاو رصم لهأ مهترواجمل ماذج

 مهنأل نميلاو بلغت نم الو «ةينايرسلاب نوأرقي ىراصن مهرثكأو ماشلا لهأ
 الو ؛سرفلاو طبقلا مهترواجمل ركب نم الو ؛نانويلل نيرواجم ةريزجلاب اوناك

 نم الو ,سرفلاو دنهلل نيطلاخم نيرحبلاب اوناك مهنأل نامُع دزأو سيقلا دبع نم
 الو :ةماميلا ناكسو ةفينح ينب نم الو ,ةشبحلاو دنهلل مهتطلاخمل نميلا لهأ
 ةرضاح نمالو ,مهدنع نيميقملا نميلا لهأ مهتطلاخمل فئاطلا لهأو فيقث نم



 نق برعلا ةغل نولقني اوأدتبا نيح مهفداص ةغللا اولقن نيذلا نأل ,زاجحلا
 .مهتنسلا تدسفو ممألا نم مهريغ اوطلاخ

 تذخأ مهنمو مهتغل ءاوتسا يف برعلا لك نيب نم شيرق ريغ قبي ملو
 // رب يه يلقعلا كاردإلاو ةيوغللا تالالدلا نيب ةلصلا نأ اهيف اندجو يتلا ةيبرعلا
 / نأل كلذو بوعشلا دنع ةيوسلا ميقلا ديدجتل ةغللا ملع اهلوانتي يتلا ةدعاقلا

 رمألا ,زومرلا رييغت لكشي فورحلا رييغتو ركفلل زمر ظفللاو ظفلل زمر فورحلا

 ساسألا لكشتي انهو عقاولا ىلإ ديرجتلا نم زمرلا جورخ ىلإ يدؤي يذلا
 .(36) بوعشلا دنع يوغللا

 يفوكلا طخلا روهظ :اعباس

 كآدب ةيرجه ١١ ةنس يف مالبلو ةالحلا هيلع لوسرلا يفوت نأ دعب
 يه ةيرجه 14 ةنس تينب ةيمالسإ يدم لوأ تناكو .ةيمالسإلا تاحوتفلا
 تينب مث انيلإ هجذامن لصت ملو يربصبلا :ظختلا اهيف رهظ يتلا ةرصبلا ةنيدم
 أ نب رمع نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا نمرمآب ةيرجه 18 ةنس يف ةيمالسإ ةنيدم يئاث
 1 .() ةفوكلا ةنيدم يه باطخلا

 )| يأ كانه هوفرع يذلا مهطخ ةرونملا ةنيدملا نم نومداقلا برعلا لقن دقو
 4 .ةديدجلا ةنيدملا هذه ىلإ ,يندملا طخلا

 ” هوّرص طسبأ يف يندملا طخلا فورحب بتكي ميركلا نآرقلا ناك

 " ريوقتلاو ريودتلا ىلإ اهليمب زاتمت يتلا ةنيللا فورحلاب يأ هرهاظمو
 ”« لبتعي ناك يذلا سبايلا طخلاب ةينآرقلا تايآلا ةباتك داعت تناك مث ,سيوقتلاو
 | 3 17 ي فافجلاو عيبرتلا ىلإ اهليمب هيف فورحلا زاتمت يتلاو :ةليلجلا طوطخلا نم
 أضف“ يف.ناك نيللا طخلا نأ يهو ةتباث ةقيقح ىلإ انلصوي اذهو .ةمئاقلا اياوزلاو
 يلد ) " ييلكشب يندملا طخلا نأ دقتعت انلعجي يذلا رمألا ,سبايلا طخلا عم ةنيدملا

 و (7'+ ةيآتكلاو طخلا لها مامتهاب رثاتسا  ةفوكلا ةنيدم ىلإ لصو امنيح -نيقباسلا
 1 7 رهاسأ هيلع قلطي راصو نيسحتلاو ريوطتلا فونص عيمج هيف لمع تأدبو اهيف

 (671 .#170.16 س عيلرلا ددعلا !3 دلجملا  ركقلا مئاع  خيراتلاو نفلا نيب يبرعلا طخلا ٠ يملح دومحم ف (36)
 .ما752 لوليل ..ةفاقثلل ةيبرعلا ةلجملا . ةيمالسالا ةراضحلا يف يبرعلا طخلا ؛ يفيرش دمحم د
 21 ,20 ص 4 ءزج .م 1944 ةنس ةيبرملا ةفاقثلا ؛ .. عورف رمع د

 82 .هروصقو رثنملا نب نامعنلا لزانم نمو .ةريحلا يم ةقيرع ةراضح تلذ ةئيدم نم لايما عضي ول خسرف ىلع تماق ؛ ةفوكلا (*)



 آطخ هلك نكي ملو آسباي أطخ هلك نكي مل يفوكلا طخلا اذهو :اهلهأ هقذحيو

 هركذ ام لوقلا اذه دكؤيو .أعم ةنويللاو سبيلا نيب عمجي ناك لب .ًانيل

 ءانبو طسبلاو ريوقتلا امه نيلصأ ىلإ عجري يفوكلا طخلا نأ نم يدنشقلقلا 7”

 .سباي طخو نيل طخ وه يفوكلا طخلا نإف كلذ ىلع

 طوطخلا نم عون وه يفوكلا طخلا نأ» ىلإ رداصملا ضعب بهذتو
 هل نكي ملو ءاهيف ركتبا هنأل اهمساب رثأتساو ةفوكلا اهتسرام يتلا ةليلجلا
 نظلا بلغأو ,ةوقلاو فافجلاو عيبرتلا ىلإ ليمب طخلا اذه زيمتيو ءاهلبق دوج
 نييرمدتلاو نييمارآلا ةفاقث البق هدوست تناك ميلقإ يف تينب دقو - ةفوكلا نأ

 ضعب نوكت نأ دب ال - ةيماسلا ةليصفلا.نم ءالؤه طوطخو .نيينايرسلاو
 ةماعلا اهتثيه ثيح نم ةينايرسلا ةيليكتأرتبنالا تاباتكلاب ترثأت دق اهتاباتك.

 نم تقو يف فرع يبرعلا طخلا نأب رداصملا هذه فيضتو لب .(37) «ةعبوملا 77
 ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ ىلإ ةفوكلا يقوكلا مساب تاقوألا_74

 يمالسالا ملاعلا ءاحنا ىلإ هراشنتا يف يفوكلا طنش اهكلاس ينقا قرطلا نييث ةطيرخ (25) مقر لكش
 (27 ص ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف تاسلود .ةعسج ميماربلا + نم)

 .37و 26 ىع (ةيفوكلا تابانكلا ووطت يف تاسلرد) ةعمج ميهاربا .د (37)
 ..بآيلا اذه نم عيارلا مد ةرقفلا ةباهن يف اضيل كلذ ىلإ انرشأ نل قيس غو" -



 يرماطنا نإ
 ممل |

 مهرج وبأو شوب لها نم القنت - مرو | ور وب لفارس
 كيلع مالسلاو هللا ءاش نا - ثكلع رال 2 .١

 ةمركع بتكو هللا تمحرو - ديزذسع- .تفاو 61 تحدد
 ضرألا لظسأ ناويد باتك نم - صال لس ١ ن نا ود ادب
 ثالث ةنس ةجحلا يذ نم تيقب - هس هحل ا وجر يع ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي - ةرش عنا رت رو

 .ةيامو نيعبرأو - مامورساو

 (006) مقر لكش
 07 ع

 هل نكي مل يفوكلا طخلا نأب ررقي يذلا هاجتالا اذه ةغلابمب دقتعن نحنو
 يفوكلا طخلاف ءاطخلا يف اهفارسإ تبث ةيرظت كلتف .ةفوكلا لبق دوجو
 19و 18 ةنس نيب ةفوكلا ءاشنإ لبق ادوجوت ناك ٠ سبايلاو يللا هيلصاب»

 رداصملا مظعم هيلع تعمجأ ام اذهو .ريثكب ةيرجه

 وه ؛سباي طخو ؛نيل طخ نم فلأتي يفوكلا طخلا نأب انلوق نإف ؛كلذكو
 «كلذ ىلع رداصملا مظعم عامجاب آلوأ ًاقالطإ كشلا هيلإ قرطتي ال رمأ ًاضيأ

 ءارمألاو كولملا ىلإ مالسلا ةالصلا هيلع يبنلا اهلسرأ يتلا لئاسرلا نم آيناثو
 ميدقلا يخسنلا يللا طخلا نم جيزم يه يتلاو مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي
 .ميدقلا يقوكلا سبايلا طخلاو

 روهظ لبق نيدوجوم اناك سيايلا طخلاو نيللا طخلا نإف كلذكو
 اًرثرو برعلا نأ ىلع انلدت يتلا ٍةكبتكمْلا ةيطبنلا شوقنلا نم حضتي امك مالسإلا
 رداصملا ضعب تلاق يذلا عبرملاط خل اذهو .. .. عيبرتلا ىلإ ليمي آطخ طابنألا نع

 .(«) ةفوكلا ءاشنإ نمادهع مدقأ وه ةفوكلا طخ وأ يفوكلا طخلا هنا ىلع

 آلا نوبتكي يحولا باتك ناك دقو

 يأ سبايلا طخلاب كلذ دعب اهنوبتكي مث ؛:ةعواطمو ةعرس ىلإ جاتحي ةيآلا
 .ةيبرعلا طوطخلا عيمج هنم تقتشا يذلا ميدقلا يفوكلا

 ,/سبايلا طخلل رخآلاو .نيللا طخلل امهدحأ 27 مقرو 26 مقر نيلكش يلي اميف نيبنو

 يق نيودتلا طخل جذومن يهو ميدقلا يخسنلا نيللا طخلاب ةروص

 رئافح نم يدرب قرو ىلع اهلصأو ه 143 ةنس ةمركع اهبتك يرجهلا يئاثلا نرقلا
 هيد نيارل بسحب كو ابرج كرك كما



 قوف اوبرضافبطاَرلا 2”

 مهنم اوبرضاو قانعألا.-

 مهناب كلذ نانب لك /
 هلوسرو هللا اوقاشن“

 هلوسرو هّللا ققاشي نمو دب

 .باقعلا ديدش هللا نإف

1 

 فحاصملا ةباتك يف هلامعتسا عاش ةسبايلا هتروصب يفوكلا طخلا نإ لاقيو - 1

 يفوكلا طخلا نإ لوقت ىرخأ ءارآ كلانهو .ةرجهلل ىلوألا ةثالثلا نورقلا لالخ

 فورحلا روص يف نأل فحاصملا ةباتك يف همادختسا رثك ةسبايلا هتروصب :

 هتوقو نآرقلا لالج عم بسانتي ام لالجلاو ةوقلا نم « اهعاونأب ٠ ةسبايلا ةيفوكلا
 .فحاصملا ةباتك يف نيطاطخلا مامتهاب رثاتست اهلعجي امو ؛هتمظعو

 اوفاخ امبر مهيعباتو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نإ : لوقت ةثلاث ءارآ كانهو
 «يفوكلا طخلا ريغ رخآ طخب فحاصملا ةباتكب عادبإلا مثأت يف عوقولا7

 مث ؛يلعو نامثعو ركب يبأ دهع يف طخلا اذهب فحصملا ةباتك ىلع اورصتقأق

 .قباسلا مهجهن ىلع اولظو مهريغ ءاج
 وحن اطخلا ثحي ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف يفوكلا طخلا رشتنا اذكهو

 نيطاطخلا ةيانع تلذب مث .ىلاعت هللا تايآ اهيف رشنيو مالسالا اهلخد ضرأ لك
 ناسقتإلاو ةسدنهلا نم ةديدج ةحسمب هغبصو هريوطتو طخلا كلذ نيسحتب
 416 صرمصملا سقت ؛ يقيفع يذرف (30]

 ديس



 زشع ينثا -نمزلا كلذ يف هعاونأ تغلب ىتح ,سبايلاو يللا هيلصأ تباصا

 يندملاو يكملاو يليعامسإلاك .يديحوتلا نايح وبأ هدروأ ام ىلع ًاعون

 ناحيرلاو بعشملاو يدادغبلاو يسابعلاو يقارعلاو يماشلاو يسلدنالاو

 .يرصملاو دوجملاو
 _.. يتلا ةيخيراتلا تاروطتلا لصف نكمي ال هنا ىلع ءانه ديكأتلا نم دب الو

 ا تل عوت لك هيف رهظ يذلا نمزلا ديدحت وأ ءضعب نع اهضعب .عاونألا هذه تقفار
 أطلتخمو ًالخادتم ناك اهليحرو اهدادتماو اهروهظ نأل ؛ةقدلا هجو ىلع اهنم

 « |" م تايمست ىلإ دوعي ناك عاونألا هذه تايمست مظعمو .ناكملاو نامزلا ربع

 رد يه لب :تازيملاو رهاظملاو صئاصخلا يف اهنيب قورف ال ةيلحم ةيميلقإ
 مل هنال ,طوطخلا اهيف لزنت يتلا

 ]م ةييرعلا طوطخلا فرحأ طب
 رابصمألاو ميلاقألا ءامسا عبتت تناك تايمست
 ذجم ةسيقأ وأ نيزاوم وأ دعاوق كلانه نكي
 نكد - ةلصأ - ناقرعي اناك يندُلا(طِخّناوأ يكملا طخلا ًآالثمف .ناكم لك يف

 | نيذهب نافرعي اراص ةنيدملاو كم ِلاءاَمهَِوصَوِب نكلو .يريحلاو يرابنالاب
 | ةرصبلا ىلإ يندملا طخلاو يكمل طخلا لقتنا امدنعو .نيديدجلا نيمسالا

 -_ 6 -  ناجحلا نم امهلاقتنال آضيأ يزاجحلا طخلاب نافرعي اراص ةفوكلاو
 7 !نيتّيحانلا نم اهتحاجرو .ركذلا ةفنآلا ءارآلا ةحص نم مغرلا ىلعو

 7+ (6,.ر مةيعبتلاو « نآرقلا لالج عم بسانتي آلالج ةيفوكلا ةروصلا يف نأ يأ ٠ ةينفلا
 7 ل /””” _ طلخلا نإف .؛ عادتبالا مثأت يف عوقولا فوخ ىلوألا فحاصملا ةباتك عابتا يأ

 "© © بسانتي ام ةوقلاو لالجلا نم  ةديكأ ةروصب  فنتكي ةسبايلا هتروصب يفوكلا
 م4 | آل (9و) ةموميدلاو ءاقبلا هب داري لمع لك ةباتك عمو ,سدقملا ملكلا ةباتك عم العف

 رب (29 /ج 28/ب 28/128 ماقرأ لاكشألا رظنا)

 36-27 ىم ةيفوكلا تاباثكلا روطت يف ةسارد ١ .ةعمج ميهاربأ .د (39)
 كرا ص .م 1947 ةنس 53 أرقا ةلسلس . ةيبرعا ةياتكلا ةصق

 21 ىص .م 1970 يبرعلا طخلا عئادي 35 سس يبرعلا طخلاروصم؛ نيدلا نيز يجان
 117.116 ص .ما88 ةيبرعلا ةيطخلا .ةياتكلا روطتو ةاشن؛ .... يفيفم يذوفا
 .ه 1400 -.م 1940 ةنس ةعربطملا هتساوك  طاطخلا دمحم مشاه
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 نيوطقلاو .ةيصحتكلا م ةريبك اطسق لاني: نأ يبرعلا طخلل نستي مل مم 0-7

 هريوطت ىلع برعلا ب كنا ثيح ؛ماشلاو قارعلا يف هيلع لصح املثم راكتبالاو 0
 تنادو اهب مهيلع هّللا نم يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا دعب هيف عادبالاو هديوِتتَو ++,

 نم رهظ قارعلا يفف .نيودتلاو ةباتكلا ىلإ اوجاتحاو راصمألاو نادّلبْلأ مهل”

 هب تنود نيل طخ ةفوكلاب رهظو .ديشرلا مايأ يف يفوكلا يدهم و ,راموطُلا | |
 طخلا ولوأ دق ماشلا يف نييومألا نأ كش الو .تالسارملا بتكو نيوارلانلا "” !*

 ماشلا دالب يف تناك طخلا تاراكتبا لوأف ةقئاف ةيانعو ًاريبك امامتها ةباتكلاو ب”

 طخلا اهلالخ يظح يتلا ةميدقلا روصعلا عيمج يلي اميف لسلسنو .قارغلا لبق: م

 7 .ريوطتلاو نيسحتلاب يبنرعلا+"”*
 535 يومألا رصعلا-1 7

 ةباتك ءانثأ تثدح يتلا يبرعلا طخلا نيسحت يق:ّىلوألا ةردابملا دعب

 35  ه 23 » نافع نب نامثع ةفالخ نآبإ ىرخألا فحاصملاو مامإلا فحضتلا“ ”---

 رصعلل ناك يتلا مالسإلا يف ةيناثلا ةردابملا يتأت , «.م 656  .م 644 , تق” 1

 ءه 132  ه41+ ماشلا يف ةيمأ ينب ءافلخ ينع دقف ؛اهيف قبسلا بصق يومألا
 ةوعدلا رشن يف امهتيمهأ مهكاردإل ًاريثك ةباتكلاو طخلا رمأب «.م 750  .م 66[

 دي ىلع مت دق هنيسحتو يبرعلا طخلا ديوجت يف لوألا لضفلا ناكو .ةيمالسإلا
 ناكو ءضعب نم اهضعب قتشا ؛طوطخ ةعبرأ جرختسا يذلا ررحملا ةبطق

 .هرصع يف ةيبرعلا ضرألا ىلع سانلا بتكأ ناك لب ,رابغ هل قشي ال أطاطخ
 ناك لب .اهب ىتأ يتلا طوطخلا لامجو ةدوج ببسب نكت مل هذه هترهش ببسو..-“

 بتو ؛ةفوكلاو ةنيدملاو ةكم لهأ ىدل ةفورعم نكت مل طوطخل هعادتبا ببسب
 جرخ نم لوأ وه يومألا طاطخلا نأ ينعي اذهو .يفوكلا طخلا ةروص نع آضيأ

 .سبايلا طخلا نع
 ةلمعتسملا طوطخلا ءادتيا ىلإ يفوكلا نم يبرعلا طخلل لقث لوأ» ناك دقل

 وي



 انراطخا ب

 ناك امك .« سابعلا ينب ةفالخ لئاوأو ةيمأ ينب ةفالخ رخاوأ يف وه نآلا

 ماشلا دالب ىلإ نيصلا دالب نم قرولا ةعانص لقن يف لضفلا آضيأ نييومألل
 ساطرقلاب فرع قرولا نم عون نويماشلا عرتخا لب ةباتكلا يف همادختساو
 ليق يذلا كلملا دبع نب ديلولاك ٠ طخلا ملعت ىلع نوبكني ةالولا ناكو .يماشلا

 .« راموطلا طخ يف ءافلخلا نم بتك نم لوأ هنإ

 يسابعلا رصعلا-2

 ٠ ف 656  ه 132 , ةنس نيب ام قارعلا يف ةيسابعلا مهتفالخب سابعونب ءاج
 كاحضلا» امه ةيومألا قشمد نم امهلصأ نيطاطخ لوأ رهظو ؛«.م 1258 -. م
 ,سابعلا ينب ءافلخ لوأ حافسلا هللا دبع ةفالخ دهع يف شاع يذلا «نالجع نب
 دبع يبأو روصنملا رفعج يبأ ةفالخ.دهع يف شاع يذلا « دامح نب قاحسا هو

 «”كيمنتو نيسحت ةدايز امهيلإ بتيَيو ليلجلا طخ نابتكي اناكو .يدهملا هللا
 .راموطلا طخ وه نوكي نأ ب لغُي يذلا ةبطق اهركتبا يتلا طوطخلا ريوطتو

 طخ دامح نب قاحسإ نع ذخأ يذلا ءىزجسلا ميهاربا»٠ طاطخلا رهظ مث

 نأ آضيأ بلغيو نيثلثلا طخو َتَلتلَأ طخ امه نيديدج نيطخ هنم دلوو ليلجلا
 ناؤكي ناك .راموطلا طخ نم امهقاقتشا ىرج دق ناديدجلا ناطخلا ناذه نوكي
 اذه ناك امبرو .راموطلا اثلث وه نيثلثلا طخو راموطلا ثلث وه ثلثلا طخ

 ناك ثيح كاذنآ دوجوملا قرولا سايق رمأ هيعدتسي ةجاحلا ديلو وه قاقتشإلا
 .هيف هب بتكي هبساني ملق قرولا نم عطق لكل

 عيقوتلا طخ وه ًاديدج أطخ قتشا ميهاربا قيقش ىزجسلا فسوي نإ ليقو
 طخ ليلجلا طخ نم قتشا ررحملا لوحألا نإ ليق امك .ةيناطلسلا رماوألا ريرحتلا
 . لسلسملا هامسأ ًاثلاثو ثلثلا فيفخ هامسأ رخآو فصنلا طخ هامسأ ًاديدج

 هعاونأ تراصو عونتو دادغبب يسابعلا دهعلا مايأ يبرعلا طخلا ىقتراو

 نيسحت يف يسابعلا قارعلا رود نإ لوقلا نم دب الو .ًاعون نيرشعلا ىلع ديزت
 ةرهش مهدعبأو نيطاطخلا رابك نم ةثالث يف لثمت دق يبرعلا طخلا ديوجتو
 / يمصعتسملا توقايو ؛باوبلا نباو «ةلقم نياريزولا : مه ًاتيصو

٠ 
 ف

 .يلل له [ب



 سفانتلا حبصأو ,لاجرلا مهنمو ءاسنلا مهنم ءنينسلا لوط ىلع هيف ةديدج 2.1794...
 .لمجألاو نسحألا طخلا رايتخاو راكتبالا ىلع ًاديدش 11 21 ع

 لب .ءاطعلا هلهأل لزجيو .نانبلاب هيلإ راشي ناك راكتبالا اذه نأ مغربو 72 57ج
 كلذو :ماكحلاو ءارمألاو نيطالسلاو ءافلخلا نم باجعإلاو ةشهدلا ع

 ةنامابو - عادبإلا اذه نإف .كاذنآ آ دئاس ناك يذلا يطخلا يئفلا موهفملل آقفو -+-- 9

 قيمنتلاو عيفرلا عادبإلا عم ةنراقملاب .ًايبست ناك  نيصرلا يملعلا ثحبلا |

 .كلذ حرش ىلع يتانس امك دعب اميف يبرعلا طخلا نف هيلإ لصو يذلا ديوجتلاو
 ةباتك يف ةددحم نازوأو سيياقم عابتا يإ )«(  طخلا ديوجت ناك دقف د
 رصعلا يف امنيب « همس رص فورا 0

 لكل ةتباث ةبست ساسأ ىلع طخلا ب ,هاملا طاطخلا اا حبصا رشافلو :
 ًالثم) سايقلل ًاساسأ هضرعو فلألا فرح

 ثالث فلألا لوطو) (ثلثلا طخ يف ةدجاو تض ا
 ىمست فلألا ىلإ ةبسنلا هذهو .(ةعقرلا طخ يف ةدحاو ةطقن هضرعو طقن
 .جمس اهنع رصق نإو حبق فرحلا اهنع داز اذإف «ةلضافلا ةبَستلا#

 ةبسنلاب مازتلالا بوجو ىلإ اولصو ذاذفألا يبرعلا طخلا ودوجمو
 ةبسنلا هذه عابتا ةرورضب لوقن امئيحق ؛طقنلاب ةصاخلا ةلضافلا ةيبيرقتلا

 مهنم انبلطو نيطاطخلا عيمج انوعد ول ذإ .آبيرقت اهعايتا ينعن امنإف ,ةلضافلا
 ال نيطاطخلا ءالؤه فورح نآب انيأرل طخلا نم نيعم عونب دحاو فرح ةباتك
 طاطخلا ىتحو طخلا نم نيعم عونبو آدحاو آفرح اوبتك مهنأ عم آمامت قباطتت

 نأ وه كلذ ببسو .تارم ةدع ءًامامت هسقن .دحاولا فرحلا ةباتك عيطتسي ال هسفن

 آروصم سيل وهف ؛هنهذ يف ةموسرملا هتروص بسح فرحلا بتكي طاطخلا

 ريوصتلا ةلآ لعفت امك آمامت هتآيهو هضرعو هلوطب هسفن فرحلا رركي نأ عيطتسي

 يضاملا نمزلا يف طخلا ةباتك تناك اذكهو .تارم ةدع رظنملا سفن طقتلت امدنع

 .ةرم لك يف هل ةتباث بسن عابتا نود فرحلل هروصتو طاطخلا ساسحإ قفو متت
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 لوط ةددسملا طقالاب طخلا فورح ةباثك جابتا و «فورحلا ةباتك يف ةتيلث بسن عابتل ينعي وهو + طخلا ديوجت (+)
 .(نوزرم) هنإ وأ (ءاوجم) نإ ةقاحلا هذه يف طخلا نم لاقيف فورحلا نم فرح لكل تباث نزو عابتا وأ ضرحلا ضرعو يح



 :يضاملا نمزلا يف تبتك امهادحإ .(ي 130 مقر) لكشلا نيتيلاتلا نيتلمسبلا رظنا

 طوطخلا نازوأ قفوو عدبم طاطخ لبق نم رضاحلا نمزلا يف تبتك ىرخألاو

 رضاحلا نمزلا يف ةيناثئاو يضاملا نمزلا ىلوآلا نيفظخم نينسز يف أتيتك نيتلمسب لثميو (ي-130) مقر لكش

 نكميو .ةميدق طوطخل روصلا ضعب لاثملا ليبس ىلع اميف درونسو
 ,ةرصاعملا ثلثلا طوطخ فورحب تنروق ام اذا اهفورح يف فعضلا ىدم ةظحالم

 مقر لكشلا فالخلا ضعب عم رخآ ردصم نم ىلوألا ؛ةلمسبلا سفن درونو
 طخلا ةدعاق ىلع يدادغبلا باوبلا نبا تاباتك نم اهنأ ليق .(ج 30)

 سيورت ريغب اهتافلأو.يناحيرلا

 ع 7101. فاقوالا فحشم  لويئاتسا يبل بوط فحتم نع يدادغبلا باوبلا نيا تاياتتك نم ةلمسي( دج 30) مقر لكش



 126 ةحفص 3 ءزجلا -يدنشقلقلل ىشمألا حيص نع ثلثا ةفيرطب ةلمسي (3) مقر لكش

 0 1 1 معمم 7

 56 ةحفص ثلاثلا هزجلا ..يداشقلقلل ءىشعألا حيسم نع (راموملا وستخم طخ) (3/) مقر لكش



 ةئارزخ ياوسم يبظ بولع فحتم .. لاله نب يلع ًاياولا نيل طاطخلا ةقيرلعب وامولحلا طخل نيجشومن (ب -133) مقر لكش
 .ريحمب يضرشالا يكلملا البنج ةتاّرخ نم اهلصا -دادغي رصقا

 نع فيطخلا ثلقلا طنخو ليقثلا ثظلا طخل نيتروصم (ب .124) مقر لكشا
 115 ةمفصو 134 ةمفص ثلاثلا ءزجلا ."ىشعالا حبص“ يدنختلتلا

 نرفلا نم هدشنا ليج نيلللا طخ نم ةحفص (31) مقر لكش
 :يارب فمتمب ةظوفمم ةحفصلا هذهو ةرجهلل نماثلا



 ةلودلا ذنم يبرعلا طخلا ديوجت يف حضاو لضف رصمل ناك دقل
  ه 297 ءرصم يف يمطافلا رصعلل ناك مث «ه 293  ه 254 , ةيئولوطلا
 يف قارعلا يف نييسابعلا ةلودل ةحضاو ةسفانم «.م 1171 -.م910 ٠ « ه7
 ةيمطافلا ةلودلا يف يبرعلا طخلا مدقت دقو .هيقرو هديوجتو طخلا نيسحت

 و

 طخلل ناكو ؛ةنيزو ءاخرو فرت نم ةلودلا هذه هب لفرت تناك امل آريبك ًآمدقت

 ترهتشاو .ءافلخلا اهب بجعأ ىرخأ ًآعاونا هيف اودازو هذتاساو نوملعم اهيف

 ةناكملا رصمل تحبصا نيح كيلامملا رصع ىتح طخلا ديوجتب طاطشلا

 ةيانعو ةياعر لضفب كلذ ىتأت دقو ,ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ديوجت يف ىلؤالا
 نيديجملا نيطاطخلا ضعب لضفبو .نفلا اذهل كيلامملا نيطالسو نييمطانقلا

 مالسإلا هربتعي نف يف ةفالخلا راد ةكؤانمل قارعلا نم مهمادقتسا'مت نيثلامك“
 .ميركلا نآرقلا خ خليك يفودخإسي هنأل اقالطإ نونفلا سدقأ7

 رصعلا لئاوأو يمطافلا رصعلا كغاوإ يفي ىفؤكلا طخلا لوحتو

 جذامنلا هيف تددعت قلتخم روصت ىلإ «.م 174 - ه 569 , يبويالا يقوجلتسلا

 .روصلاو لاكشالا تعونتو
 يكولمملا رصعلا 4
 لامجلا نم ء ه 917 640 ٠ يكولمملا رصعلا يف يبرعلا طخلا غلب

 ةيرصملا ةسردملا هتغلب ام نأب لوقلا نكمي نكلو :ًازاتمم واش ةعورلاو
 ةقجالسلا كارتألا هغلب ام نود وه امنإ يبرعلا طخلا ةداجإ يف ةيكولمملا

 .(37و 36 يمقر نيلكشلا رظنا) طخلا اذهل ةبسنلاب

 لوغملا وزغو دادغب ةثراك_-5
 اهلامشو ةيبرعلا ةريزجلا ضرأ يف هعضوتو يبرعلا طخلا زكرمت لظ

 ه 656 ةنس دادغب ضرأب ةريبكلا ةثراكلا تلح نأ ىلإ اليوط آنمز اهبونجو
 اهيلإ تعقدنا نأ تقو ؛هللاب مصتعملا يسابعلا ةفيلخلا رصع يف ,.م 1258 -

 نونفلاو مولعلا بتك رئاس تقرحو ,وكالوه حافسلا ةدايقب لوغملا شويج



 يرلاطفا لإ
7 

 ضرا نع نونفلاو مولعلا ثحبت نأ دب ال ناكو .ةنيمثلا اهتابتكم يف ةدوجوملا
 رخآ ناكم ىلإ يراضحلا لقثلا لقتني نأ دب ال ناكو ,ديدج نم اهيف عرعرتت

 يف ةيمالسإلا لودلا يف ةراضحلاو نارمعلا رحب ىمط امل ٠ : نودلخ نبا لاق

 اهبتك ديجأو بتكلا تخستناو ؛مولعلا قاوسأ تقفنو ؛كلملا مظعو ءرطق لك
 مث ... هل ءافك ال امب ةيكولملا نئازخلاو روصقلا اهب تألتما ءاهديلجتو
 ةلودلا ماظن لحنا امل

 كلذ صقانت
 دادغب ملاعم تسردو

 وزغب - ةفالخلا سوردب

 نم اهنأش لقتناف ؛لوغملا
 : 14 ىلإ ملعلاو ةباتكلاو طخلا
 | قرشلا امآ ... رصم

 تناك نإو ةرخاز هروحبف
 ةرصبلاو دادغب تبرخ دق
 ىلاعت هللا نأ الإ ةفوكلاو

 ًاراصمأ اهلحم لحأ دق
 كلذ لك لقتناو ,مظعأ

 مجعلا قارع ىلإ اهنم
 نم رهنلا ءارو امو دنهلاو
 ابيع يول رسمف دي تجسس انوه زم امش نع 09 ديالتش ىلإ اهنم لقتناو «قرشملا
 .. راصمألا نم اهريغ

 آقيرط نسحاو لهسأو غلبأ راصمألا هذه يف طخلا ميلعت دجنو

 نيفرصنم نيملعم اهب نأو  رصم نع ىكحي امك  اهيف ةعنصلا ماكحتسال

 قفو فرح لك عضو يف آماكحأو نيتاوق ملعتملا ىلع نوقلي طخلا ميلعتل

 تع



 ه 657 تولاج نيع ةعقوم

 شويج اهيف' ترصتنا بيتل
 | .لوفملا شويج ىلع نيت
 حضاو لضف رصمل حبصاو

 || يبرعلا طخلا ديوجت يف
 ةلودلا رصع اذنم_هنيمسشلاج#

 ع 5111 4 60| بتاك رصمب :٠ مهلوق كلذ

 يرجوللا نماثلا نرقلا نم يكرلسملا رسملا نم فمسس ةمفس (7:) مد, رعد نيتمؤملا ريمأل سيل ررحمو
 65 ص .نيدلا نيز يجاش - يبرعلا طخلا روصم نم 011. 24 يناطيربلا فحتملا « امهلثم مالسلا ةنيدَمَب

 يقوجلسلا رصعلا-6
 نم لك يف ٠ يقوجلسلا رصعلا نابا ٠ يمالسإلا ملاعلا ىلع تقفدت

 طخلا يف ةعدبم ةيرقبع تارايت ءسراف دالبو لوضانألاو ماشلاو رصمو قارعلا
 هعاونا فلتخمب يقوكلا طخلا لاكشأ اوروط نيذلا نودوجملا رهظو .يبرعلا

 ةفاضإ .ةذاخألا تامسلاو ةيوقلا رهاظملاب هوطاحأو نيسحتلا هيلع اولخدأو



 همس رزان نإ

 طخلا اذهب «.م !!74, ه 569 يبويالا رصعلاو يمطاقلا رصعلا هلعف ام ىلإ

 ليثم ال ةنيمث ةينف ةميق نمزلا كلذ يف ةيفوكلا تاباتكلل لعج ام اذهو ؛ميظعلا

 .(38 مقر لكشلا) .اهل

 لوصانألا دالب يف يفوجلسنا يعن م القنا ىلإ وكلا طخناب ةلمسب (34) مفر لكش

 روصلا نع ًائيسحتو ًاريوطت_مايشلا لاميش“يف يبرعلا طخلا دهشو

 طخ يه ىلوألا : نيتديدج نيتروص ىلإ طخلا لوحت يف صخلت ةقباسلا
 هذهو .هتاقتشمو راموطلا طخ يه ةيناثلاو .نويماشلا هداجأ يذلا خسنلا
 ,اهتمظعو اهدجم ةفاجلا ةيفوكلا طوطخلا كراشت تأدب ةديدجلا طوطخلا
 روصلا هذه ثبلت ملو .اهيلع نميهت تناك يتلا ةريبكلا ةحاسملا نم لتحتو

 نّرقلا ضقني ملو ؛يمالسإلا ملاعلا نادلب يف ترشتنا نأ طخلل ةديدجلا

 .(40) فحاصملا ةباتك يف ةيفوكلا طوطخلا ناش لق ىتح يرجهلا سداسلا

 يخسنلا ىلإ يفوكلا نم فحاصملا ةباتك طخ لوحت :ًاعسات

 لامعتسا ىلإ ليمي دخأو سبايلا طخلا نع جرخ يومألا طاطخلا نإ :انلق
 دي يف ةعواطم رثكأ هنألو ؛هزاجنإ ةعرسو هتلوهسل كلذو .نيللا روقملا طخلا

 طخب نويلامشلا نويماشلا رهتشا دقو .سبايلا يفوكلا طخلا نم طاطخلا
 ,ديوجت يف ضيا ةكياتألا دهتجاو .ةسبايلا ةيقوكلا طوطخلا لحم هولحأو خسنلا

 35 . 134 .111 سم ثلاثلا ءزجلا - ىشعالا حيص ؛ يدتشقلللا (40)
 4 رم .م 1864 ةروصملا توريب عبط تسروفلا: (لحسل ني دمحم) ميتلا نبأ
 0 16 ص ركذلا ملاع ةلجم .خيراتاو نقلا نب يبرعلا طخلا : ملح دومحم د

 1 م97 ةعبش ارق ةلسلس -ةيبرعا ةبانكلا ةصق . ةمدج ميهازبا د
 )1 ص يبرعلا طخلا عئادي ؛ نيدلا نيز يجان.



 ةقانأو فرحلا لامجب زاتنآو 3

 مةعئارلا ةيتفلا ةناكملا طخلا-
1 

 اهنم اوقتشاو خاسنلإمككوطخ
 ةتباث بسن ىلع ىرج ًاعئار أ طخ:

 ةليوطو ةديدع تالواحم دعب

 خسنلا طخ وه نيوكتلا
 مظعم هب تبتك يذلا يكباتالا
 "أ لوحت امك .كاذنآ فحاَشمَل
 رصع يف فحاصملا ةباتك ظخ
 1 ىلإ يفوكلا طخلا نم ةقجالسلا

 اذهل تدغو يخسنلا طقتلا

 هتباتك ترشتناو ةعيفرلاو' | يف
 هطخلاب فحاصملا ةباتك روطتي ةركبملا جاامتلا نم قدس وةزوؤ هيكل كشألا) يرغو ملاغلا قوش 2 2 .39ناكشالا) هبرغو ملاعلا قرش

 .يئامشب !2 261508 ابمناك ماديك ةدلب نم لسعالا ءينأ وريفلا» يفسنلا
 26 ص نيدلا نيز يجان يبرعلا طخلا روسم نع ايقيوقا يبوه يف ايدبجين
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 رداصملا يف ءاج دقو
 فحصم مدقأ » نأ ةفلتخملا
 ينفلا يخستلا طخلاب بوتكم

 يتبرتسيش ةبتكمب دوجوم
 رظنا « هدنلريا يف نلبد ةنيدمب

 .(ه4) مقرو (43) مقر نيلكشلا

 ركذي امم باتكك نم ةريخألا ةقرولا (40) مقر لكش
 دمحم ني ناميلسل ءباسنالا نم كنؤي امو
 ااهبثكك ةخست نم م 303 ةنس يفوتسلا ضساحلا
 ةنس يسن طخب يقيلارجلا دمحأ نب بوهوم
 1708 لايروكسا ؛ اهتابسإ م 1106 ..ةيرجم 409
 .تاطرطخملا دهمم

 عش
 /وهوعش اي
 111311 و 6 م لاعبا



 رثكو ريبك ّدح ىلإ ةقجالسلا رصع يف يخسنلا طخلا رهتشا دقل

 ٌسنلا طخ فورحل ةينفلا ةيؤرلا نأ ودبيو ءفحاصملا ةباتك يف همادختسا

 ةقيقحلاو :٠ لوقي ثيح تراب روتكدلا عم حضاو لكشب تلعافت دق يقوجلسلا

 يقوجلسلا رصعلا يف نآرقلا نم ةحفص ىلإ ةرظن نإ لوقن نأ عيطتسن اننأ
 .« غاب ىقيسوم نم ةحفص ىلإ ةرظنلا كلت هيطعت ام يسفنلا رورسلا نم يطعت

 ا اس ددألا طسطلا مروع هوا ردم ردح / عمر هلوق»
 وحدا دايو ركهرا ةصرتلا هع طيس
 هنوارخإ ا
 بجاد ناله أ هك (مربشإ همرلا دا

 0 ا
 0 اسال ا53 ا هرمعلاح داره رار .ى !هنالم

 هل محا

0 2 000 
 اطل 0 الاس ع مرارحا 0
 علا همرل هائلا ىاربحا قبلا وح هرفرمالا وش هدانعلا قزوحدلا عل هيما
 رام ريجاتا. دكر هاه كاعم

 «ةياكك جنون (41) مفر لكشا
 طخب تيتك ةطولعتس ا

 يلع وبأ اهبتك طوقتم ريغ
 .نوفلا يف قحسإ نب نسحلا
 0 ةرعنا تدم
 .ان يبوعلا طقلا
 1959 ا مده
 مرعقح

 ةقريلا نم ءزج (42) مهر لكش
 ّنت/97 ءزجلا نم ةريخالا |"



 .طخلاب ةرقبلا ةروسو ميركلا نئرسقلا ةمداف ةباتك (44) مق لكش .... را. ةكس هيت مةيرفلا باوبلا نبا فحم نم ةحفص (4) مَع
 ,باوبلا نبا هيتك فحصم نم ىلوآلا ةحفصلا نم ءزج يهوي تلي .نلمد - ينيمرتسيش ةبتكم ئازخ) ةهزجتا .٠

 دليل .نليد - يتيبرتسيش ةيتكم ةتازخ) ةيرجم 391 ةنس دادغيب

 «نيللا طخلل امهدحأ نيجذومن 46 مقرو 45 مقر نييلاتلا نيلكشلا يف انتبثأ دقو

 .امهنيب ةرظانملل كلذو ينابملا ةفرخز يف امدختسا نيذللا سبايلا طخلل رخآلاو

 يفوكلا طخلا نم فحاصملا ةباتك لوحت نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو

 طخلا نأ دجن لب ؛يفوكلا طخلاب ةباتكلا فقوت ينعي ال يخسنلا طخلا ىلإ

 روسلا ءامسا بتكت تناكف , «بئنج ىلإ آبنج ناريسي ًالظ يخسنلا طخلاو يفوكلا

 يخسنلا طخلاب ةروئسلا يقاب بتكت امنيب يفوكلا طخلاب دحاولا فحصملا يفا

 بتكت تناك ًانايحأو 51 .50 .49 .48 ,47 ماقرأ لاكشالا يبرغملا وأ يثلثلا طخلا وأ

 مقر نيلكشلاك هريغب وأ 55:54:53 :52 لاكشالا هدرفمب يفوكلا طخلاي اهلك ةروسلا

 ىرخأ طوطخ ىلإ فحاصملا ةباتك لوحت ىلع ليلد اذهو . 57 مقرو 6

 يفوكلا طخلا يقب كلذكو .يسلدنألا وأ يبرغملا وأ يشلثلاوأ يخسنلاك



 .ناريأ يف ينابحلا ةفرخزل ةنينلا طوطخلا مادختسا نم ميدقا جنومث (4) مقو لكسش

 اًهليجست نم دصقي يتلا ةميظعلا فراخزلاو ةديجملا لامعالا يف مدختسي

 ةّسدنه وأ فرخز لك يف هعم ىشمتي هبتاك عوط هنأل ةموميدلاو ءاقبلا اهتباتكو
 ملعت راص لب ءليكشت وأ ب

 لوصأ ملعتو يقوكلا طخلا
 نيطاطخلا ىلع ًاركح هتباتك

 امنيب ؛نيعدبملاو نيديجملاآ
 مدختسي يخسنلا طخلا يقب |

 ةيمويلا ضارغألا ةيداتل

 نيودتلا نوؤشو ةلجاعلا
 نِم يفوكلا طخلا نأ فورعمو  ..ناتسنافنا يف ينابملا ةنرخزل فوك ةباتكلا مادتسا نم ميدق جذرمن (44) مقر لكش

 ,ةمهبملا ةبعصلا طوطخلا
 طاطخلا نم آماملإو ًاليوط ًاربص بلطتت هتباتك نألو ؛:ةيحان نم هعاونأ ددعتل

 رهاظملا مهأ نم اذهو .ىرخأ ةيحان نم ةيسدنهلا لوصألاو دعاوقلاب
 ةعومجمل هعوضخ مغربو .طوطخلا نم هريغ نع يفوكلا طخلا اهب زاتمي يتلا
 يأ هتبترم ىلإ قري مل ام رحسلاو لامجلا نم هل نإف :ةيسدنهلا لوصألا نم
 ةزدقملا نم ةريبك ةجرد ىلع هبتاك ناك اذإ اميس الو ,ىرخألا طوطخلا نم طخ
 61 .60 59 ,55 ماقرا لاكشالا رظنا ,قيمعلا لايخلاو ةيطخلا
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 نمزلا امأ اع و 7
 رمالا «ةباتكلا هذه يف ضومغلا عض ذو دقف ةيفوكلا فورحلا داعبأ نيب للختملا

 ّعشم نهذ بحاص نوكي نأ اهئراق ىلع مكحو .اهمهف ةبوعص ىلإ ىدأ يذلا"
 اهب طيحيو اهيلع ودبي يذلا لالجلا اذه امأ .بواجتم قوذو حامل آَنَتكََوأ“

 اهليبس تذخأ ةقلطم ةيديرجت ةروص اهيف حرط دق ينفلا اهليكشت نأ ىلإ عجريف 3
 .«دجسملا رامعم يف ةيسأرلاو ةيقفألا نيب ةلصك يمالسالا ينفلا ثارتلا ىلإ 7

 نمو ؛لكش ىلإ لكش نم روطتي وهو نورق ةتس ةبارق يفوكلا طخلا يقبو

 ةديدج عاونأ هيلإ تفيضأو ةميدقلا عاونألا ضعب ترسحناو ... مسر ىلإ ملسر,#
 .سداسلا بابلا يف هليصفت ىلع يتأنس امك ,هي فرعت مسا اهنم لكل حبضأ,

 يطعت عدلا نيشتلا لد ليمج رك جبل قجدعلا طخلل حبصأ اذكهو
 كولملا بيبالتب ذخأ ام ةيبذاجلاو لاجل ١/ نثللكهل ةقالخ ةيرقبع فوزحلا بهن جك <<.

 لب ,راكفالاو تاملكلاو صنلا ل سيل طخلا ادغوأ اءارمألاو 8
 رلا نونفلا نم آنقأ بأن أ .(41) نيرخآلا نيب ةيلاعلا ةناكملا“ةّيَدَيَجَمملآَدَعَوَهَعَي

 ينامثعلا دهعلا نابا يبرعلا طخلاب مامتهالا :آرشاع

 طخلا اهب يظح يتلا ةمهملا ةبقحلا نأ يهو .اهلافغإ نكمي ال ةقيقح ةمث
 دهعلا مايأ تناك ليثم هل قبسي مل لكشب ريدقتلاو مامتهالاو ةيانعلاب يبرعلا
 اوداجأو طخلا ةباتك اوعدبأ نم كارتألا نيطاطخلا نم زرب دقف .ينامثعلا

 .نازوألاو سيياقملا هعاونأ ضعبل اوعضوو هبيلاسأ -
 مدختسي لازام اهضعب .لصألاب ةفورعم نكت مل ةديدج أ طوطخ اوعدتبا امك 0

 تقايس طخك ىرخالا طوطخلا تايلامج ىلإادبأ قري ملرخآلا اهضعبو نآلا ىتح
 .62 لكشلا رظنا سانلا نم صاوخلا الإ همهفي الو ةبساحملا ناويدب طبترا يذلا
 .م 1970 - ه 100 ةعبط -فيرشلا فحصملا ؛ قوزرم زيزعلا دبع دمحم د (41]أ

 .(167 .186 ةمقص) 4 ددع 13 دلجم .رركفلا ملاع -خيراتلاو نفلا نيب يبرحلا طخلا يملخ دومحم
 .م 1978 ةعبط يبرعلا طخلا روم. نيدلا نيز يجان
 ((13 صضإ) .م 1933 ةرهاقتلا .لئاسر ثالث يفوكلا طخللا دمحا فسوي
 .م 1959 ةرهاقلا .سراف ثارت باتكت - سراف دالبب يمالسالا نفل تراب«
 (65 64 ص) 59 ارقأ ةلسلس . ةيبرعلا ةباتكلا ةصقا ةعمج دب

 (ه1400 ..م1940) ةنس ةعربطملا ةساركلا» ةاطخلا دم مشان"
 .م 1981 ةعبط يبرعلا طخلا عشادب نيدلا نيز يجانر#"”



 بيحب كقا دلإ .

 هس سطل
 نط هرم ص هن نصر ها دعا نباتا
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 ء.ليسو د. ع ف2 > م هدب ءما

 / نص بص عع مع عع م ططط_تيصصم بس
 ل م س لك كا

 71 رار لح( تاع ال [ساسما ح1 ما
 22 222 مت دل تع رمل

 20 ا ل

 طا
 هويت مريت كبحب هشديت نيب

 يي 0 لامع لل
 يشل دكت 17 دوش لا ديت رعب هوس ------ 0

 مجبر | هاتخ سا طالت نع«
 نايت 0 خب عنب © يضم لا هتيب ءا رصسع لا ديوب ٠

 .يكرثلا دزاي درمحم طاطخلا اهبثك (تقايس) طخل ةيكرمو ةدرفم ءابغلا فورحل جئامش (63) مقر لكش.

 اهنكلو ,يعقرلا طخلا فورح هبشت هفورح نأ طخلا اذه نم ظحاليو
 ىلإ عراسو طخلا اذه راشتنا مدع ىلإ ىدأ يذلا رمألا :ةخوسمم ةهوشم فورح

 لفاسأ يف فنصي ىتح وأ ةيبرعلا طوطخلا فاصم ىلإ قري مل هنأل ؛هتومو هئانف

 .اهعاونأ

 تمكح فراع طاطخلا هعضو يذلا يلوبناتسالا يلينسلا طخلا ركذن مث
 ئخسنلاو يناويدلا طخلا نم هقتشا يذلاو ,.م 1914 ةنس ةزمح ظفاحلا نبا

 «”ةغاسستسا مدعل .ًاضيأ طخلا اذه رشتني ملو .63 مقر لكشلا نم حضتي امكآعم
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 مدههب) ا
 ٠ ه 9 0-2 تال 2

 ةفع دم
 | .اهجاجوعا يف ةقلابملاو هقورح تانيوكلضعب
 لهو 04 م هم تت تلا ءافسألا يلع ةرصتقت يا بانك تا

 اهمادختسال ةنيعم فورحل نيعم بيكرت راهظإ اهنم
 645 ةعابطلا يَ

 فورحلا هذه ريوطتل انب ادح ام اذه

 ل انكم اهثم ةلماك ةدعاق عادتباو اهنيسحتو

 انيعس عم ءاهقسن ىلع ةباتكلاو اهب ءاذتحالا

 اهب عتمتي نأ ضرتقي يتلا ةيسيئرلا تافصاوملا نع جورخلا ةيلمع ليلقتل
 .(65 مقرو 64 مقر نيلكشلا) رظنا ءيبرعلا فرخلا

 5 0 0 ا ا
 زز خخ خذ خخخ يو بث[ (رتخا ينل يناويدلا
 ١ | ظيرجه 857 ةنس. كارتألا
 خي غ ظاظ ظظضض يضف شش يف يلا دون ةقيقحلا يف وه يذلاو
 2 .: | .هترخفمو ينامثعلا عادبإلا

 كب ك3 ق 6 6 خف ف ف غب خ كغ | لئينا طخلا اذه عاطتسا دقق
 تح ه هلامجب اخماش

 0( وه هدم لاا لل ذك رد مرطاطخلا طمدست#ا

 ام ا ّدَء 20 رظنا ةيبرعلا لودلا عاقب لك
 ؟0!]2::4ؤووةةووسس وع مسام

 يلينسكا طخلا فورح جذامت (63) مقر لكش

 كؤذذ' كك

 امج ()209 ---

 تان 3 لل

 يليئسلا طخلا نم ةلماكذم فورح جالت نع ةرابم وهو-(61) ملار لكش
 .فلؤملا رثكتبل نم



0 
 الزب 0

 مرت 21
 ا دهعينا 7 ا
 انتو ضفتي ءر)

 در ونجد

 2 كر زل 0 4/0/7 0 0
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 ١ يملا عا
 سس

 طخلا نم دلوتملا ,ينويامهلا طخلا وأ يلجلا يناويدلا طخلا اوعدتبا مث

 ألمي نا يغبني يذلا لكشلا يف الإ ءيش يف هنع فلتخي ال هنإ لق لب «يناويدلا

 طخلا اذه زاتميو .اهتاياهنو هفورح ضعب تايادب مسر يفو ءفورحلا ةحاسم

 لاجملا كرت يذلا رمألا :ةفلتخم عاضوأب نيوكتلاو بيكرتلا ىلع ةريبك ةردقب
 (69 مقر لكشلا رظنا) ركتبيو عدبي يك طاطخلا مامأ آحوتفم

 يدادغيلاب فورعملا طاطخلا دمحم مشاه طقب يلجلا يناويدلا طخلاب وهو (68) مقر لكش

 وأ"كارتألا نوطاطخلا اهدجوأ يتلا طوطخلا نع ثيدحلا ددصب اننأ املاطو

 اهعقومو ةرغطلا وأ ءارغطلا وه ماه عوضوم ىلع جرعن نأ دب الف ءاهوعدتبا
 .ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نم اهنودعي ذإ نوثطخي نيريثكلا نأل يبرعلا طخلا نم

 «ةرغطلا» وأ ءارغطلا
 2 ,نامثع لآ نيطالسل يمسرلا عيقوتلا يه وأ متاخ وأ راعش يه ءارغطلا

 72 ىلع ةلالد نيينامثعلا نيطالسلا ميسارم يف تمدخت سا ةصاخ ةمالع يهو

 ,ةيكرتلا نونفلا نم يهو .ةيمسرلا ماتخألا تذخا اهنعو ميظعتلاو سيدقتلا



 و

 ا
 طخ أطخ نيطاطخلا وأ نيسرادلا ضعب اهيمسيو .هتيبذاجو مسرلا لامجيلا
 يأب ذفنت نأ نكمي اهنأل ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نم عون تسيل يهف .ءارغطلا

 طوطخلا عاونأ نم:
 ام خكلو ..ةيباشلا
 نوطاطخلا هيلع عضاوت
 امو كاذنآ اهتباتك َنيَح
 وه مهمالقأ هيلع الإِح
 ؟ يثلثلا طخلاب اهذيفنت
 لكشلا كلذ بسن
 / تاحفصلا يف حضوتلا
 ةباتك نكميو .ةيلاتّلأ
 ,يناثلا دومحم ناطلسلل مقارلا ىفطصم اهمسيركيلرفط(79) جتك > يثلثلا طخناب/ ءارغللا
 ًارفظم ماد ديمحلا دبع نب نان دمحم ؛ اهصنو ( م رشع عساتنا ٌلوقلا) طخلاب وأ  بلغألا وهو

 ,عاونألا هذه ريغب وأ يلجلا يناويدلا طخلاب وأ ءيناويدلا

 عيقاوت يف لمعتست تناكو .نوينامثعلا مه ءارغطلا بتك نم لوأ نإ

 راعشلا اذه رهظ دقو ؛ (72:71:70 ماقرا لاكشالا رظنا) ءارمالاو كولملاو نيطالسلا

 ماع اهيلع هئاليتساو ةينيطنطسقلا ةئيدم حتافلا دمحم لوخد دعي «ءارغطلا»

 ءاقثعلا وأ يروطسالا ريطلاب اهوهبش دقو .م 1404  ه 7

 يف غلوبو اهموسر تعونتو اهلاكشأ تددعتو تاءارغطلا تروطت دقو

 تاءارغطلا نا .اهتءارق هعم بعصي دح ىلإ اهلخادتو اهليكشتو اهقيوزت

 دصقو مسرلاب طخلا اهب جزتما ؛نينسلا تائم ذنم ةيكرتلا نونفلا عئادب نم

 يه ءارغط رهشأو .كاذ وأ ناطلسلا اذه عيقوتو مسال صاخ ميمصت لمع اهنم

 ةماخفلاو ربكلا نم تناك يتلا لوبناتسا يف ثلاثلا دمحم ناطلسلا ءارغط

 .لماك رادج ةحاسم تطغ ثيحب





 لاكشألا) ةيلاتلا تاءارغطلا يف رظنا

 فيثك لكشب ةبوتكملا (75 ,74 ,73 ماقول
 قيرط نع انتلصو يتلاو .صارتم
 مهوقيبس نيذلا نم اهولقانتو نيخرؤملا
 ,اهباتك ءامسأو اهنومضم انل اوحرشو

 دوجوملا حرشلا“فذحب انمق ولو

 ناسنإ يأ ىلع رذعتل ءارغط لك لفسأب
 اذإ ةصاخو .ةراهملا نم غلب امهم اهتءارق
 ةينآرق ةيآ تسيلو ةرابع وأ آمسأ تناك

 ,اهتاشنرسفت ةفيرط ةصق ءارغطللو

 نيب“ ٌتاقالغلا, ترتوت امدنع هنأ يف صخلظت

 كنلزوميت لسإأ يئامثعلا ديزيابو كنلروميت
 ناك هنأل_هعيقوتن هرهمي مل ًاراذنا ناطلسلل

 هربح نأ دعب هفكب همصب لب ,ةباتكلا لهجي

 عيقوت حبصأ نيحلا كلذ ذنمو .داَدَملاَب

 .نامثع لآ نيطالس دنع ًاعئاش ءارغطلا

 ءاريثك تاءارفطلا تروطت مش

 ناك يذلا يظفللا اهنومضم رسحناو
 وأ ءارمالا وأ نيطالسلا ءامسأ يف رصخَتُي

 نمضتي رخآ لكش اهل راصو .ماكحلا
 ايناحورلاو عوضوملاو ىنعملا
 تايآلاو تالمسبلا ةباتك يف تمدختساف'

 فورح تناك املك انيأر يفو .ةينآرقلا
 نم كلذ داز املك اهفورح قناعتو اهلخادت مغر ةءورقم ةحضاو ءارغطلا

 أرقت ال يتلا ءارفطلا نإ .. هتبهومو اهبتاك ةردقم ىلع لدو اهعادبإو اهتميق

 و



 يف اهنأش .عيضتو نمزلا رورمب طقست
 وأ ةيلايرس وأ ةيديرجت ةحول ةيأ ناش كلذ

 لزنم رادج نيزت اهنأ ىوس اهل ةميق ال ةيبيعكت ©
 الوأ طخلا نا كلذ .. رصق وهب ردصتت وأ

 ةءورقم ةغل نوكت نأ يغبنيو ؛ةغل وه اريخأو
 رضاحلاو يضاملا نيب ةلصلا عطقنت ال ىتح

 نافأ بيكرتو .ديرف لكش ءارغطلا نا
 انب هلصت ام دعبأ ىلإ هلامجو هرحس انب لصي

 ,فرتملا يخسلا ليكشتلا اهنإ ةينف ةحول ةيأ كنب يفق ودخل 75 مقر لكش

 قوذ عفرأ نمضتي يذلا يقارلا ببكرتلاو
 عدبملا طاطخلا هيلإ لضي رهظم نسحأو

 ,ةيرقبعلا وحن يئاسنإلا عاورنلا يهو]
 ,راكتبإلاو عادبإلا وحن يغادجولا .علطتلاو
 نكمتملا ناسنإلا يف ةنماكلا ةردقملا نمضتي

 :لكششب فرحلا ريوصتو ليمجلا طخلا ةباتك نم
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 :رثكتا) ةساردلا دعاقم ىلع_ <<

 طخ هنأل لالجإلاو ةسادقلاو مارتحالا
 ال ةريثك أطوطخ اوعدتباو :ميركلا نآَرَقَلآأ "5

 وه يذلا ةزاجإلا طخ لثم اهب برعلل لبق
 رظنا) ثلثلاو خسنلا يطخ نيب جيزم
 .(81 مقر لكشلا

 طخلا كلذ ةعقرلا طخ كلذكوأ
 هلامعتسا عاش يذلا ْئداهلا ليمجلا

 ةلوهسل ةيبرعلا دالبلا عيمج يف
 ةياتكلإ طخ هنألو ؛هتءارقو هتباتك-

 .لفطلا !هملعتي ام لوأ وهو .ةيمويلأ

 .(84 ,83 ,82 ماهر“ ك2

 هللا مسي ؛ اهصن يشنثا خب ءارفطا (79) مقر لكشا
 .ميلح طاطخلا اهيثك (ميحرلا نمحرلا
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 طشلاو ةيكرتلا ادللاب ينالطلس موسوم لثميو (78) مقر لكش
 ءارفط لمحي وهو .ما612 / ه 1621 ماع يف رباص يتاوبدلا
 سنيو م1617 1403| 1012 لوألا دمحا ناطلسلا
 لماك ةلالس نم نوتاخح ينير اهمسا ةئثرما قرظح ةيامإ ىلع
 .قشمم ىرق فاقوأ نم ةنيعم طيرارف يهو يابيس ماشلا

 /(10413/4 مقر تحت لجسس قشمم ؛ريصملا)



 (ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ) اهصن .فلؤملا طخ نم شلت قلب ءارهطا (30) مقر لكش

 ةٌراججإلاحت

 رضا نذرمل د كلقن عالم كارد 6 خب
 1 7 تورت 00 ةنامرا يف سوو طلال

 سسك ولحم د 1
 9 ِ . ده ا 0 غطت هك باك



 نحس نع د جالو تك نم تا« هاك 4

 قلو. يرو: نإ غ نك كل تل ,ىب فن غب طن ضأ ع ا

 ا غل هؤب نب فا غب د ,نض :نسم شاد اي أ 1 ١
 قالة ةي دف و نب مق لا مان

 4 ِ هال هن يحصد نمل ككل ف رونق ين ظن ض شد لذ خيب 1

 يحرق طحنا د رح[ ر كش وتصل 3

 : هيل |

 مصلاومرلا دنس ق7
 ا

 تل 7 -و

 لزم يح هه هذيك هت
 .« ةيالسلا د ةسيرلا ةمت عضو ناير ةعئاتلا

 .ةضرلا خريف فايا فرحو ةلقنلا مسوغ

 ةعتر ىلئابر ضبان نورع

 "هب اكل اهيا يبا هما سيلا

 نر ملام هع لال تع يي دلع ميم ان
 .نيسحتو تزع دمعم تاياتك نم يمئرلا طخأا شورح (81) مقر لككشا



 رانماكريلفطل كرر مزمل ريع نيمار اب ءاداب
 - المال يارفطل كرد مغإ يلاع ثرطم امرئ داب هاما

 راكم سد نركب اشدنإ يي اماماهتسد هدام اطشسإاس
 ساشاط باسم سي د م ركوب الرطو بود اما فايد هبال طش مياس

 ,عادبإ اميا كلذ يف اوعدبأو .ثلثلا طخ نيسحت يف كارتألا دهتجا مث

 ةّجردلا هغولب يفو ؛هنازوأو هفورح ريوطتو هديوجت يف زاتمم وأش مهل ناكو
 ىلع ليلد هديجي ال يذلا طاطخلا ِنوَِيمِعي اوناك ىتح :لامجلاو ةوقلا نم ىلثملا

 |و.للكشب رشتني هلعج يذلارمألا ؛هفع لك يف نوطاطخلا تفاهتيو ع



 نم ةيبرعلا نادلبلا ضعب يف رهظ دقو .هناقتاو هملعت ىلع ةيمالسإلا”دالبلا

 هتباتك يف مهسفنأ كارتالا ىلع ىتح نوقوفتي مهلعج دح ىلإ هونقتأ





 ةسردملا تنوكت اذكيي#

 تحبصأ يتلا ةينامثعلا ةيكرتلا

 ةصالخ ينامثعلا قاذملا لضفب

 قفدت يذلا ىذشلا رطاعلا َقيِحرَتل
 «ينفلا مالسإلا ثارت ىلإ فيضيل

 ّملق هعنص يذلا يرقبعلا زاجعإلا
 ناسنإلا دي هتلوانت :باغلا[ْنّم

 ملاعلا بهتل قرولا ىلع هتكرخو
 ةيقرش اهماغنأ عئادبو عئاور
 ةصلاخا

 يَ ىلعملا حدقلا راصو

 امثعلل يبرعلا طختأ

 عقل ىلوطلا ديلا تحبصأو
 93) مقار لكشا كش فارتغالا لضفب عادبإلاو ديوجتلا

 تدلع ضرعمو) :(1** يتانلا هل دروم لك نم عيفرلا نفلا اذه

 نع ةدحاو ةظحل يناوتلا نود

 يبرعلا طخلا نف نم اولهت نوديجم نوطاطخ مهنم رهتشا دقو ءاطعلاو حنملا

 عضوم ريغ يف مهركذ ىلع انيتأ دقو ؛ءليصألا هلهنم نم
 ىلع ىتش لئاضفو ةنسح راثآ نم كارتألا نيطاطخلل ناك ام راهظإ يفو

 ًالثم يمالسالا ملاعلا يف نا» نامرد روغوأ ذاتسألا لوقي ,يبرعلا طخلا نف

 «لوبئاتسا يف بتكو .رصم يف ْئرقو .زاجحلا يف نآرقلا لزن : لوقي ًادئاس
 «لوبتاتسا يف الإ قرولا ىلع سكعنت مل ةينف ةفحتك نآرقلا ةزجعم نأ عقاولاو:
 اذه يف الإ ؤلؤللا تابح لثم بتكت مل هلي لوسرلا ثيداحأ نم ئلآللا كلذكو

 ًاضيا دلبلا

 اهل ناك يتلا مهتسردم كارتألا عدبأ دقل :٠ يملح دومحم ذاتسالا لوقيو



 ديدجلاو نسحلا راكتباو اهديوجتو طوطخلا نيسحت يف ريبكلا رودلا

 ّقلَخ يكرتلا طاطخلا دنع ةبوتكملا ةدّوجملا ةملكلل يقيقحلا كاردالا نا ءاهنم

 يف لمحت هيدل تحبصأ دق ةيبرعلا فورح نآل. آيسدحو آيقوذ ًآساسحإ هيدل
 ةيؤر ىلإ لصي ًاضيمو ىتأتي امنإ ىنعملا اذه ىلع فرعتلاو :ىنعم اهلكش

 هدشن يذلا روصتلاف ؛ةيلامج
 ةلمسبلا يف يكرتلا دوجملا

 ثلثلا وأ خسنلا وأ يلجلا طخلاب
 ردق هزربي نا دارأو يناويدلا وأ

 يف انمامأ هلقني نأو ؛عاطتسملا

 ديوجتلا دعاوق بسح مكحم ءادأ
 ٠+ يتلا ةلمسبلا فورحل يلاثملا

 5 1 ( هطخب اهتباتك لالخ نم تحبصأ

 الو ًابئاغ الكش لثمت ال مكحملا

 آفورح تلثمت امنإ امهبم ًأزمر

 دا يلامج عضو اهل ةمئاق ةيبرع

 7077“ لخأد هتعيبطب سكعني «كرهعتم
 نيبو ناسنإلا نيب طبرت يتلا ةقالعلل يفوصلا ىنعملل اديدرت حبصيل انسوفن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ءارمألاو نيطالسلا اهيلع رهسو .يبرعلا طخلا ةكرح تطشن اذكهو

 هملعت ىلع بكني مهمظعم لعج ًاريبك اغلبم يبرعلا طخلاب مهعلو غلبو ؛ماكحلاو
 يذلا يناثلا ديزياب ناطلسلاك هخويشو هتذتاسا دي ىلع هتباتك نونف ملعتو

 يذلا لوألا دومحم ناطلسلاو .يسامألا هللا دمح خيشلا دي ىلع طخلا ملعت

 فحاصملا خسنب نيطالسلا رثكأ متهاو .مقار ىفطصم دي ىلع طخلا ملعت

 ىلإ اوبهذو مهب اونتعاو نيطاطخلا مهيلإ اوبرق امك ؛ةيطخلا تاحوللا مسرو
 :(95 مقر لكشلا رظنا) .اهب قيلت يتلا ةناكملا اهئاطعإو اهردق قح مهطوطخ ريدقت

 ع

 نم فلؤملا قب يهو يئنثلا طخلاب (هللا الإ قال ال) (94) مق
 نهرمسو) (.م1944 يناثلا نوتاك - اهتلوهب تخرتوأ ضوعم]
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 دي ىلع يناثلا ناخ دمحأو يناثلا نالح قطط ناطلسلا ذملتت امك

 تزع طاطخلا دي ىلع يناثلا ديجملا دبع َناطلِسلاو .نامثع ظفاحلا طاطخلا
 ,ةيمالسإلا ةراضحلل ةيقيقحلا راظَمَلادَكأَلاَزاَمَو يبرعلا طخلا ناك دقل

 ضرعت يتلا تالمحلا لك مغر نآلا ىتح ًازيممو ًامئاق لازام يذلا هدحو وهو
 ىلإ هنع فارصنالاو هكرتب يداثت يتلا ةضرغملا ةثيبخلا تاوعدلاو اهل

 .لاثملا ليبس ىلع ايكرت يف ثدح امك ,ةيتيتاللا فور
 : ةداعسلا ةيلح تاباتك - ب

 ةيطخلا مهتباتك ءاقترلو ينفلا مهجن نمز يف نيطاطخلا ضعب جرد
 طوطخلا عاونا ضعب مضت ةفرخزم ةريبك تاحول ةباتكب مهلامعأ جيوتت ىلع
 ىلع ًانايحأ ةداعسلا ةيلح يوتحتو .ةداعسلا ةيلح ىعدت اهلك وأ ةيبرعلا
 يوتحت ىرخا ًانايحأو ءيخسنلاو يثلثلا نيطخلاب بتكتو لا تافص

 عاونأ عيمجب بتكتو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم ةعومجم ىلع
 (48).ةعيدب تاعيزوتو تاليكشتبو ةيبرعلا طوطخلا

 ضعب ةباتك نم ةداعسلا تايلحل جذامن ةيلاتلا تاحفصلا يف اندروأ دقو

 (ه 1400 -.م1900) ةنس ةعوبطملا ةساركلا + طاطقللا دمحم مشاه(42)
 75 ىم 53 ارا ةلسلس . ةيبرعلا ةباتكلا ةصقا ةعمج د

 (301 ,200,193 ةحفص) ركذلا ملاع . خيراتلاو نقلا نيب يبرعلا طخلا ٠ يملح دومحم د
 33 ةحفص 1981 يبرعلا طخلا عئادب ٠ نيدلا نيز يجان
 .(32 ةحفص) 1976 لويتاتسل . يمالسإلا طخلا يف كارتألا ةناكم يمالسإلا نفلا يف كلرتألا؛ 2 نامرد روغوأ



 ىفطصم تزع ديس لثم مهريغو كارتالا نيطاطخلا
 دمحمو لماك دمحأو يرصملا يلع ناوضر دمحمو

 يتلا يدادغبلا دمحم مشاهو يقوش دمحمو فيظن
 ًاعيزوتو آبيترتو أطخ ةعئارلا تاحوللا نم هتيلح ربتعت

 يئاطلا نيسح سابعو يلصوملا نونذ فسويو

 هقيامسلا لح ةباتك جذومن لميو (96) مقر لكش
 اهيتكا :(ص] رنيعتت ”مظعألا يبن
 ىنوقنكا1591 ةنس ىنطسم



 دوي :وورغ دمع جيوب







 قاطع

 يبرعلا طخلاب سرفلا نيطاطخلا مامتها : رشع يداح

 طوطخلا دفر يف يرثلا ءاطعلاو ىلوطلا ديلا آاضيأ سرفلا نيطاطخلل ناك

 رهاظم ىهبأ هيف تلجت لكشب اهعاونأ ضعب ريوطتو اهنيسحتو ةيبرعلا
 فرحلا ادغو ؛سرفلا دالب يف صاخ نأش يبرعلا طخلل ناك دقل .ةيرقبعلا
 ةمعان تاقفخ ينعي مهدنع

 لخاد نكست ؛ةيرعاش تادهدهو
 بذعأ سانلا بهتو .ةعدبملا سفنلا

 || فرحلل راص دقل .اهنمثأو تاحوللا

 راتوأ داشنإك نينر هل عاقيإ مهدنع

 سكعي بذع مغنو ؛ةيقيسوملا ةلآلا

 تكسمأ يقرش ناسنإ دي ةيرقبع

 ةيبرعلا فورحلا نم لعجتل ملقلاب

 مءاهبلاو لامجلل اعومسم ىدص

 لالجلاو
 نييناريالا طوطخ تءاج دقلا

 نف وحن اهقيرط سملتت ىلوألا
 ,هراوغأ ربسو يبرعلا طخلا

 ةباتكلا تناك دقف .هرارسأ ةفرعمو

 | ةليسو ةيادبلا ذنم ناريإ يف ةيبرعلا
 ناكو .نآرقلا ةءارق يف سرفلا
 ايرورض ًآرمأ مهل ةبسنلاب اهملعت
 سرفلا ةباتك تحبصأ ام ناعرسو

 يوقلا اهلعف ةيادبلا ذنم ناريإ يف ةيبرعلا ةباتكلا تلعف دقل .ةيموقلاو ةيمسرلا
 نويناريإلا اذحو .ةيسرافلا ةغللا ةباتك يف ةيولهفلا فورحلا لحم تلحف ,بلاغلا

 يف اوسفانتو ؛طخلا ةعانص نيدلا لاجرو ءارمألا عجشو .راكتبالا يف كارتألا وذح
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 .ةصاخلا مهتاعومجم يف اهب اوظفتحاو 4+

 روصتب هسفن ىلع ذخأ مث ؛ةيبرعلا طوطخلل آنقتم يسرافلا طاطخلا راصو 3

 نأ نكمي امبو هتميقبو هتاذب طاطخلا ساسحإ هردصم « فلتخم لكشب فول" 53
 ,ةيطخلا اهدعاوقو ةيبرعلا فورحلا نم لعج عيفر قاذم قثبنا ٍ

 اهنزوو فورحلا بسنل ةقيقدلا قورفلا ةاعارم يضتقي لكشلل لقن درجم سيل
 ام سملت ؛كلذ بناج ىلإ طاطخلا ىدل ىوصقلا ةياغلا تحبصأ لب ؛يلكشُلا

 آيحورًاريبعت اهقورح نم حرطيل ؛ةيحور نيماضم نم ةيبرعلا طوطخلا هنمّشتت

 نم رثكأف هللا بحب هديو هناسلو هبلق ضيفي ًآسرمتم آيفوص ًاطاطخ هنم لغحب

 بلك يئاهبلا يلع دسم يسرافلا طاطخلل هكسكشلا طخل جذومت (105) مقر َلكْش
 شعيب انلمكا دقو (عجهي لففملاو وعديو يجاني رهاس ليللاب بحلا فيلح يهلإ) ةصقا

 نم رثكأ امك هللا نم ةبنر هب برقتيل زيدم ليمج طخ ىف ةلالوبلا طفل ةباي قي
 (105 مقر لكشلا رظنا) ءاعدلاو ةاجانملا نمضتت يتلا رعشلا تايبأ ةباتتك

 هبشيو روسكملا ةيسرافلاب ينعي وهو هتسكشلا طخ نويناريإلا عدتبا اذكهو
 ةأشن طوطخلا مدقأ نم طخلا اذه ربتعيو ؛مهلئاسر هب اوبتك  يناويدلا طخلا

 ًاضيأ اوبتكو :(110:109 ,108 ,107 106 ماقرأ لكشلا رظنا) سراف دالب يف آلوادتو
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  ممسسصسسس#

 ةمهبملا ةيفوصلا طوطخلا نم ناطخلا ناذه ربتعيو .زيمأ هَتِسَكش ىعدي طخب

 نرقلا يف مهعادبإ ناكو ةيناريإلا دودحلا نم رثكأ راشتنالا امهل بتكي مل يتلا
 وأ قيلعتلا طخ مساب فرع يذلا عونلل ءيداليم رشع ثلاثلا» يرجهلا عباسلا

 (ختلياب
 ماشا سب سب ثزك دة ايؤوم اون ختسفب 3
 هدو ملل رسم نلمس كو وو ضدك
 ذرات ناك ب ويلان زي ا ادوات[ يلا

 دفلك شرس نة مز ونداء ضو رول
 5 ذوفية بس ذوبان كما

 بسد ناب هريس تاكد لات
 0 زنبور ب تورس وركب هن ترنكلب تركك تعلن
 لفيروز زهر ساب درزي نزوح
 . :ءليضالورعتست ونيك 2

 يسولف صتيو (كتكش) طخب امقس (104) مقر لكش

 نف طخلا اذه روهظ ىرثأ دقو .ةيناريإلا تاعادبإلا ةورذ يف ربتعي يسرافلا طخلا
 سَ رشتني هتلعج نيذاخأ رحسو لامج نم هب فصتي امل ءزيمم لكشب يبرعلا طخلا

 مي#+ ”١ رووتفاهتيو نوديجملا نوطاطخلا هلمعتسي اذه انموي ىلإ يقبو ؛ًاقحاس ًاراشتنا



/ 

 زاتمي طخ وهف .هتداجإو هناقتإو هني ىلع
 بتكت ثيح ؛هفورح ضعب تايادب يف مسرلاب
 جردتتف ءاهردصب ال ةبصقلا نسب فورحلا هذه

 ضرع هيف ريغتيو ؛ةظلغلاو ةقرلا نيب هفورحخ

 فرحلا يف وأ ءفرحو فرح نيب ةبصقلا
 تايادب ضرع يف فالتخالا اذهو .دحاولا

 ءارو نماكلا رسلا وه اهطساوأ نع فوَرَخلَأ
 ىلإ 111 مقرلا نم) لاكشالا رظنا ناخألا ةلاظَِج

 « نيطاطخل يسرافلا طخلاب ةبوتكملا (120 مقرا
 طخلا اذهيفورح ةقانأ اهنم ظحاليو .نييناّتإ
 .اهتالقاسبناو اهتادادتما ةبوذعو :اهلاَمَجلَو

2 0 

 هني مشب

 ا
 ١ 0



 ه'ءارلاوا|







 طخ -اطخ - جاتلا فرح نيطاطخلاو نيثحابلاو نيسرادلا ضعب يمسي .#
 يه جاتلا فورحق .«طخ» ةظفل هيلع قلطن نأ زوجي الو طخب سيل وهف .جاتلا

 فرحلا ليدعت قيرط نع ةملكلا هذه رهظي لكشب ةملكلا لوأ يف اهب أدبي فوَرَح 7+.
 تاملكلا لئاوأ زاربإل لمعتست يهو .ةياغلا هذهل طقف تعضو دقلو ؛ٌلْوآلا ”

 .ههابتناّدشو دهاشملا رظن تفل وه اهنم دصقلا ةقيرطب-

 طخلا يف مدختست يتلا © ةمااهل !.عالع15 ةريبكلا فورحلا هبشت ال يهو

 ضعب بهذ امك - طاقنلا دعب وأ مالعألا ءامسأو روطسلا لئاوأ يف يينِّتألا

 فوس ةيبنجألا ةملكلا هب أدبت يذلا ريبكلا فرحلا نأ كلذ -نيسرادلاو نيفلٌؤملا ؛

 ةملكلا اهب أدبت يتلا جاتلا فورح امأ .5:311 .امال65 ةريغص فرحأ بقي 3
 فورح اهبقعي نل هئإف."“
 يف الثم داصلا فرح ىلإ رظنا .جتا ذر "كك يتلا فورحلا رغصب هل نال جك
 : بتكي هنإف «ةالص» ةملك_ 7+

 فرحلاب قحلأ يذلا نييزتلا ةظحالم نكمي ةقباسلا ةملكلا قيقدت نمو !
 يلتس يتلا فورحلا نإف اذلو .فورحلا ةيقب رغصت نأ نود نم طقف لوألا
 يف امك ةريغص تسيلو .سايقلا سفنب نوكتس هيلع قلطأ امك جاتلا فرح
 .ةيبنجألا فورحلا

 لوألا داؤف كلملا رصع وه فورحلا هذهب هيف ةباتكلا تادي رصع لوأ نإ
 دقو .جاتلاب اهطابترال «جاتلا فورح»٠ اهتيمست نم كلذ ىلع لدتسي امك رصمب
 نم بلطب ةيرجه 1349 ةنس رصم نم ظوفحم دمحم طاطخلا ةرهاظلا هذه عدتبا
 ًاريثك اهراشتنا لطي مل ةرهاظلا هذه نأ ىلع ؛لمعلا اذه ىلع ةزئاجب زافو ؛كلملا

 ةفرخزو نييزت ىلع اذه انموي ىلإ  اهمادختسا رصتقاو ءاهب ةباتكلا تفقوت لبا
 .ةيراجتلا لاحملا وأ تاكرشلا ضعب تاراعش وأ جاوزلاو حارفألا تاقاطب ضعب.



 يرلاطنأ خر

 طخلا يف جاتلا فورحب يمس ام وأ ةفرخزلا وأ نييزتلا اذه زرب دقو
 ظحالي امك يهو (121 مقر لكشلا) هذه جاتلا فورحلآلو دج يلي اميف جردنو .يخسنلا
 .تاملكلا لئاوأ يف هسفن رركي طقف ًادحاو ًالكش نوكت نأ ودعت ال اهيلإ رظنلا نم

 تامقكلا لئاوا يف اهسضن وزكت يتلا جاتلا فورح ووسم ميو (111) مقر لكش

 اهيلع قلطن قرولا ىلع اهب موقن دحاو ملق ةرج درجمل له .يردن انسلو
 كلذ دعب ىرجو !..عارتخالا اذه ةماخضل اي ءرداصملا دحأ يف درو امك . ًاعارتخا

 مقر لكشلا رظنا) جاتلا فورح اهيف لمعتست نأ يغبني يتلا عضاوملا ديدحتو ةفسلف
 ..« هيغليو لب لصألا نم لضفأ ًآانايحأ نوكي روطتلاو ٠ ةركفلا هذه تروطت مث 2



 كاب مسرت فورح داجيإ ةركف ىلإ
 تيكر كلل 10 دنييزت 737 8 1

 جمد ىلإ لصوتلا نكمأ اذكهو .ةماهلا تا 5

 ةملكلا نم فرح لوأ عم ةملك نم فرح لو
 فورحلا هذه بتكت تراصو .تايسانملا يف مدختسي راص نيعم لب

 رثك ةصاخ تابيكرتو تاليكشتب يفوكلا وأ يلجلا يناويدلا وأ يثلثلا طخلاب
 لا ا
 رعتلا وأ تافرخزلا ضعب ةفاضإو ةبوطخملا ةباشلل لوألا فرحلا عم ًالثم بطاخلا

 هقسانتو بيكرتلا لامج يف ديزتل لالظلا و





 ىلع فقي وأ اهب طيحي نأ دحأل نكمي ال ىَلِج تامدخ يبرعلا طخلا مدخإ -

 امم نكلو .مهدنع ةراضحلا نيدايم ىتش مدخ دقل .. اهقئاقدو اهليصافت

 اهب ىظحي ناك يتلا ةسادقلا ةرظن هل دعت مل يبرعلا طخلا نف نأ مويلا هل فتوي 97+
 ,«قباسلا يف هوديجم امهب عتمتي ناك نيذلا ريدقتلاو مارتحالا الو ,يضآملآ يف *

 وأ صقرلا وأ ءانغلاك  ىرخألا نونفلا ضعبب  لاثملا ليبس ىلع  نروق اماذا..----

 .رضاحلا نمزلا يف ةضايرلا وأ ريوُشَتلأ 1 ٌ
 طاطخل ىتأتي ال رادقمب ؛ةدحاو ةينغأ لباقم ءاطعلا اهل لزجأ ةينغم نم مكف ' 7٠١

 بعال ىتح وأ مدق ةرك بعال وأ مكالم نم مكو .هرمع لاوط هيلع لصحي نأ ِوْيِبَك ؛#
 ةئم شيعو ةايحل يفكي دق لام ىلع -ةدحاوةارابم لالخ -لصح ,ةلسوأ ديرك«: ,
 تدجو دقل :مهتايح لاوط مهئابرقأو مكرسأ هدالوأ عم ةديغر ةاّيح طاطتن24

 هيلإ نورظنيو ةعيفرلا نونفلا نم آتفاانّطخ ريتعت ملاعلا لود نأ يلاجرت ءانأ 777+“
 ... لامب ردقت ال ةئيمث ارد هتانيوكتو هتاليكشت.يتف.نوريو ؛ةشهدو اجعإب_59-.

 : ٍديعن نينو

 ناكو .ةماع يمالسإلا ملاعلا يف ةناكم نيئانفلا مظعأ نوطاطخلا ناك دقل - 1 0

 يف هسلاجي مهضعب ناكف ؛ةفيلخلا ىدل ةوظحلاب نوعتمتي طخلا باحصأ

 ديوجت يف هدي يوقيو ؛قالخألا مراكم نع هثدحيو .هّللا باتك هسراديو هتولخب |
 انرثكأ ءريطاسألا هبشي ام ةبيجعلا صصقلا نم هطوحت مهضعب ناكو .طخلا

 .هنم سماخلا بابلا ةصاخو باتكلا اذه يف اهنم

 يبرعلا خيراتلل ةيراضحلا روذجلا نع نيثحابلاو نيسرادلا مظعمف 7 5

 ةزرابلا تامسلا مهأ نم ربتعي يبرعلا طخلا نأ ىلع اوعمجأ يمالسإلاو < .دت#
 ,ةيبرعلا ةغللا خيسرت يف رثألا ربكأ هل ناك دقو ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلل -

 برعلا لعجو ؛ةيبرعلا ةمألا طباور ىلع ظافحلاو .هميلاعت ءاسرإو نيدلا رشنو

 ةلاصأ هل قيرع أنف نوسسؤيو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف مهثارتب نوكسمتي
 .عادبإلاو نفلاو ملعلا لاكشأ لكب هيضام لفحي بعشل نييبرع ءامتناو



 ةيرامعملا نونفلا يف ساسأك يبرعلا طخلا برعلا مدختسا دقل

 ناكم لك ىلإ للستو ؛ىرخألا تاراضحلا هفرعت مل ديرف بولساب ةيفرخزلاو

 آروضح رثكأ ناكو ,خيراتلا ربع ةدتمملا ةيبرعلا ةيصخشلا سكعي نامزو
 126 125 ماقرا لاكشألا رظنا) يمالسالاو يبرعلا ثارتلا ةغايص يف ًاريثأت قمعأو

 طخلاف .(130 129 ,128 27

 ةياعرلاب ىظحي نأب ريدج يبرعلا
 لبق نم عيجشتلاو مامتهالاو
 لبق نمو .ةماعلاو ةصاخلا

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاموكحلا
 تاعماجلا ءاشنإ قيرط نع
 ةصتخملا دهاعملاو تايلكلاو

 هتباتك لوصأ ملعتو هملعتل
 :ملعت امك ىرخألا هنونفو هخيراتو
 مسرلا نونق تايلكلاو تاعماجلا

 ٠ وأ ريوصتلا وأ تحنلا لوصأو
 تاداهشلا حنمتو «٠ روكيدلا
 ذل ةيلاعلا

 بضتقملا ضرعلا اذه انعفدي

 ىلإءيبرعلا طخلا ةيمهأ لوح

 70 يس ا انس بو تيد كوسم يتلا ةيلاتلا ةصقلا ةزالت
 طاطخلا ناك فيك اهنمف شتسي
 عئاورلا ميدقتو ؛هل نسحألا لكشلا راكتباو .ليمجلا فرحلا عنصل هسفن ينفي
 عيفرلا نفلا اذه يف ةيرقبعلا دهاوشو

 ,.م 1780 ماع ةيئاريإلا زيربت ةنيدم برض يذلا رمدملا لازلزلا دعب هنأ يور »

 ,صن ةباتك يف قراغ لجر ىلع .ةعمش اهرينت ةرجح لخاد ذاقنإلا لاجر رثع



 قبي ملو اولتق سانلا
 عفر ؛ةاجنلل تاظحل ىوس همامأ

 لمحت قرولا نم ةعقر زازتعات"
 يتلا فورحلا دحأل ةلمتكم ةروص

 لاقو .اهمسر رسعتي

 اجتلا فولأ دعبإ
 د يف 9طن

 فرحلا اذه نإ .يتيثمأ
 جا يزاوت لكشلا َلماَكلا

 « اهرسأب ةتيدم هتفِيق»

 ناك فيك رظنا (40)إ

 38 ص يبنرعلا طخلا عئارو ...م1981 (ربوتكا) لوالا نيرشت -راتخسلا ةلجم ؛ شنو ينوطنا (ه4)

 و











 مث |[-/ هركذن نأ الإ انعسي ال يجرياعملا نسح روتكدلل آليمج آلوق انأرق دقلو

 :(45) هيضام ةلاصأو هتراضحو هخيراتل يبرعلا ءافول ديكأت ءانه

 أ ةراتخم امإ  اهسفن تمرح يتلا ةيبرعلاو ةيمالسإلا لودلا دشانأ ينا ٠
 ل ميركلا اهنآرق فرح ىلإ دوعت نأ ءفيرشلا يبرعلا فرحلا ةمعن نم  ةهركم وأ
 كا ات .اهنآرق فرح اهءانبأ ملعتو اهتغل لمجتو اهثارت ييحتف

 اذه' ميلعتب متهت نأ مالسإلا راد يف دهاعملاو سرادملاو تاعماجلا دشانأو

 ءولعو ةيبرعلا بادآ ميلعتب اهمامتهاكو ؛ظيفحتلاو ديوجتلا ميلعتب اهمامتهاك فرحلا
 2. 1 .ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلاو ,ةفرعملا ءاعو ةغللاو .ةغللا ةادأ يبرعلا فرحلاف

 , ةعماجو .يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمو يمالسإلا ملاعلا ةطبار دشانأ امك
 / خيراتلل ثاحبألا زكرمو .مولعلاو..ةفاقثلاو ةيبرتلا ةمظنمو «ةيبرعلا لودلا

 كوي السلا ةيلودلا تامظنملاو رك لا 3+ اهريغو ةيمالسإلا ةفاقثلاو نونفلاو
 فيفا آهدجم بابسأ كلذب عفرتف .كفيشلا يبزعلا فرحلا ءاول عفرت نأ ةيبرعلاو

 - سيخ ام اهبوعش ىلإ ديعت نأو ءاهزعو

 | 1-2 « تب تَرَ ُداَِ ادعو ٌَِجعأ هل تروُدِْلي ىلا ثاحن »
 ل أل. 805ي5 لحنلا ةروس

 | مب ناستلب لزن يذلا ميركلا نآرقلا نيودتي يبرعلا طخلا فرش دقل :٠ فيضيو
 ص ٌتوملسملا هنيسحتو هديوجت يف ىرابت يذلا ليمجلا فرحلا كلذ هنإ ,نيبم يبرع

 7 نيقطانلا ريغ لعج ًآغليم لامجلاو ةعورلا نم غلب ىتح نورقلاو روصعلا رم ىلع
00 

 و ٍ .ةيماس ناعم نم تاحوللاو طوطخلا هذه يف ام اوهقفي مل نإو ىتح

 11 ةينآرق ةباتك بتكن امنإف (ق) وأ (ص) وأ (ن) فرحلا انرطس نإ اننإ
 77 فيرش فحصم خسن املك زع ىلع آزعو .فرش ىلع ًافرش داز يبرع فرحب
 * لود تبتكو .ءرشتناو عاذو فرحلا اذه ممألا تنبت اذهل .ميرك نآرق عبط املكو

 1 نيصلا نم رشتنا ىتح :ركلا نآرقلا ةغل نم آبرقتو آكربت هب اهتاغل ةريثك
 ذإ طساوأ ىلإ ايريبيس عاقصأ نمو ءيسلطالا ىلإ

 اكل (ىلرألا ىداسج) .م 1984 (ريلربف . طابش) 41 ددملا . ةمالا ةلجم .فيرشلا يبرعلا فرحلا :يجريامملا نسحه(45)



 *) ةيمالسإلا دوقنلا :رشع عيا

 دقو ؛ةرجهلل لوألا نرقلا نم ءادتبا ةفلتخم ةريثك ا دوقن نوملسملا لوادت

 يف سانلا نيب ةقثلا رفاوت ةرورضو ةريثكلا اهتابلطتمو ةراجتلا تاجاح تعد
 ةنسلا ذنم اولوادت دقف .اهلوادتو دوقنلا هذه مادختسا ىلإ ةيراجتلا رولا

 ةميدقلا دوقنلا باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع ىلإو (يداليم 622) ةرجهلل ىّلوألا

 يتلا ةيناساسلا ةيبرعلا دوقنلا اولوادت مث .يضاملا يف ةدئاس تناك .يتلا

 تناك يتلاو ٠ باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف تبرض
 ىلإ نينمؤملا ريمأ و يبر هللا مسب و هللا مسب لثم ةيمالسإ تارابع لفتت

 .ةيبرعلا ةيطنزيبلا دوقنلا اولوادت كلذكو .نييناساسلا كولملا روص بتاج

 و

 ةيطنزيبلا روصلا نم ةررحتملا ؛ةفرصلا ةيبرعلا دوقنلا اولوادت مث
 ةرجهلل 76 ةنس ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا اهبرضب رمأ يتلا ةيناساسلاو



 دالبلا نم ةفلتخم نكامأ يف تبرضو .ةضفلا وأ بهذلا نم دوقنلا هذه تناكو
 ٌثبتك تاباتك لمحت تناكو ,ةفوكلاو ناسارخو قارعلاو قشمدك ةيمالسإلا

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال 8 ةرابع لثم ؛طوقنملا ريغ ميدقلا يفوكلا طخلاب اهلك
 هذه لوحو ءاهطسو يفو ةيدقنلا ةعطقلا نم لوألا هجولا ىلع 4 هل كيرش
 نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ هللا لوسر دمحم » ةرابعلا

 يف' تشقن ةيدقنلا ةعطقلل يناثلا هجولا ىلعو .4 نوكرشملا هرك ولو هلك
 : 2ث لَو ذيج مل » مكمل هنأ ذحأ ِهنأ# ةميرخلا ياا طسولا
 / رظنا) ةيدقنلا ةعطقلا برض خيرات كلذكو . 4ُ:ََحَآ ارك ْمَأ

 ّيومألا دهعلا نكبإ دوقنلا يف لمعتسا يذلا يبرعلا طخلا نا لوقلا نكميو

 كي ْمَلَو * ل

 ,يمطافلا دهعلا ىتحو .يديشخإلا دهعلاو ينولوطلا دهعلاك .هتلت يتلا دوهعلاو
 .يفوكلا وهو دحاو بولسأ ىلع اظفاحم لظ

 عج



 وا هجولا ةروص (-133) مظي لكنت لوألا نرقظ يمالسإلا ملاعلا نم ةديسع ندم يف تتيرض افخم ةوبكسوق لإ ذا ٍ ل
 ١ ناصيف يف ةظوفحم) يرجهلا 2 9 يتلا

 2. ةروسملا[ي -333) مقار لكشا
 ةذيكذلا دوقتلا ياذا ةمولأ

 دو





/ 
 يف الإ ,يومالا دهعلا نع روطتت مل يسابعلا دهعلا يف دوقنلا نإف كلذك#

 « يلع هللا لوسر دمحم + ةرابع ةباتكب رمأ يذلا ديشرلا نوراه ةفيلخلا دهبع
 (134 مقر لكشلا رظنا) اهطسوو ةيدقنلا ةعطقلا فلخ يف

 فاضي ةديدج دوقن اهيف برضت ةرم لك يف ناكو ءدوقنلا برض ىلإوتو
 دهعلا يف تبرض يتلا دوقنلاك ,هدهع يف تبرض يذلا مكاحلا مسا اهيلع

 «هللا# ةرابع طسولا يفو اهنم يناثلا هجولا يف تلمحو رصم دالبب ينولوطلا

 (135 مقر لكشلا رطنا) .4 هيروامخ نب نوراش هللاب ردتقملا ؛هللا لوسر دمحم
 تلمحو .ه 337 ةئس نيطسلفب دوقنلا تبرض دقف ,يديشخالا دهعلا يفو

 (136 مقر لكشلا رظنا) .؟نينمؤملا ريمأ ديشخالا نب مساقلا وبا# ةرابع اههجو ىلع
 ناك امك ه 359 ةنس نيطسلفب ًاضيأ دوقنلا تبرض دقف .يمطافلا دهعلا يفو

 ةءارق ةبوعصو .اهيلع ةدوجوملا قاوطألا ةرثكب زيمتت تناكو ءاهيلع بتكي
 ىلع بتكت تناك يتلا تارابعلا نمو .قاوطألا هذه نيب بتكت تناك يتلا تارابعلا

 قوطلا يفو ؛4هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال# : لوالا قوطلا يف اههجو
 ناكف فلخلا يف امأ «نييصولا لضفأ يلع نيلسرملا ريخ دمحم# : يناثلا



 دعم مامإلا اعد» ةرابع مث ,4نينمؤملا ريما هللا نيدل زعملا» مسا بتكي

 دوقنلا هذه برض ناكم مث 4دمصلا هلإلا ديحوتل



 تبرض يذلا ناطلسلا مسا اضيأ لمحت/د وقنلا كناكإ دقف : يقوجلسلا دهعلا يفو

 هللا الإ هلإ ال ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب# َلَكَكَت تناك دوقنلا هجو

 دهعلا اذه دوقن ىلع ةباتكلا نأ ظحالو-ةّلمملآدَطنَبَرََص ةنس مث 4
 ىتح مهذوفن عستا دقو .كارتالا نم مه ةقجالسلا نآل
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 خالص رصانلا كلملا اهسسأ يتلا ةيبويألا ةلودلا وأ ءيبويألا دهعلا يفو

 تناكو ؛مامإلا وأ ريمألا مسا آضيأ لمحت دوقنلا تناك دقف ؛يبويألا نيدلا

 ةنس ةرهاقلاب تبرض دقو ,طوقنملا ريغ ميدقلا يفوكلا طخلاب ةشوقنم اهتباتك

 (139 مقر لكشلا رظنا) ه 7

 (ةيرجه 785 ةنس) يبوبالا نيدللا حالص رادصأ نم دوقت 138 مقر لكش

 يثلثلا طخلاب ةشوقنم اهتباتك تناك دقف ينامثعلا دهعلا يف دوقنلا اما

 عيقوتلا راعش اههجو ىلع لمحت تناكو ؛ةمات ةلوهسب ءورقملاو حضاولا
 يف برض هرصن زع ةرابع لمحت تناك فلخلا يفو .ءارغطلا وهو ينامثعلا

 ثاريللا ىرت بيرق دهع ىلإ (ثكو .دوقنلا هذه برض خيراتو ةينيطنطسق
 نيبي يذلا (140 مقر لكشلا رظنا) .سانلا نيب لماعتلا ديق ةيبهذلا ةينامثعلا

 هرصن زع اهيلع ةبوتكملا ةرابعلا ةظحالم نكميو ؛ةيدقنلا عطقلا نم ةعومجم

 1293و ةيرجه 1187 دوقنلا هذه برض خيرات كلذكو ةينيطنطسق يف برض

 رفحلا تايلمع ءانثأ ةيدقنلا عطقلا هذه فاشتكا مت دقو .ةيرجه 1327و ةيرجه

 تيوكلا ةلود يف ترج يتلا

 يع



 .0 17910 شرقلار 83813 رابلار 19أ50:110 قلشبلا ىلإ ةفاضإ يديجملا لابرلاو ةبيهذلا ةيناململا ةريللا (140) مقر لكش

 يف تبرض دوقن نم جذامن ةيلاتلا تاحفصلا يف انحضوأ امك
 .ةفلتخم نكامأو دوهع

© © 
 (ةهثلاب قئاولا) مسن لمحتا ينل (ةيراظلخلا ةسيبلا) وافلظ ةسيب (141) مقر.لكش

 1259 هط.رؤمو نامعو طقاسم ناطلس روميش نب ديعس





 1717 اهميهويو رجملا ةكلمو اسمنلا ةقود ازيريت ايرلم ةروص لمحت ةيبكت الس حيفا لايرل را (رئاثلا)ازيريتايرام .(145) مقيم
 اهييكزت 2م 990 3غ لوكح ةلمملا هذهو .زرابلا اهننل اهزيمي .م 787

 الحلم نب شفي نب ديعس ناطلسب ميت اذكم تيمس (ةيشفربلا) ةيدقن ةمطق «(146) مقر لكش
 .ةيبورلا ةميق تيبثت لبق اهنولوادتي نويتيوكلا ناك (رايزنز ناطلس)

 دس





1 

 ةبع ماها يف برط + (ريشلا]
 (يرجهلا ييمانبلا ترفلا) مال
 زمضتيو ةًيدحوملا ةلودلا ما
 يقي ام هثم ةيوئاملا ماسفلا يفأ
 ميحوهومحرل هللا مسبأ
 دسم انبيسالعأةللا ىلض
 نيعيطلا هماوأ
 نيرفاطلا
 ريغصلا عيرصلا لخادو
 | كل
 هبجملا
 ملا لوس

 ينمرم راب نم 19 مقر لأ
 ترها
 .هنم اتا يف نمضي
 ايم سموا
 يلع نب نسما
 ”يتمؤتل ربش]

 3 20 يتناك ير لل
 انف هز قهرا ميد جووتلا لخادوأ
 ار هجرلا نيدحوملا دهم نم ماسلا دبش
 ةميدقلا راثالل ينطولا فحتملا) سبيس
 هضحاذملا باتك نع (رئازجلاب ترسل

 نهلا ةلسسق ٌوّطاَملأ ةلجسلا
 هيشرل ءنمؤعلا ديع» ةفاقثلاو

 مالمالا ةرازر ةعرمهم (ةبيووري
 رئازجتأب اناطقاو
 .م 197[ ديادي ديردس ةميلب

 ١ عيضاتمالعل انزب اع صنصتسامإب نأ اهكمصسللمو - سمسا
 ٠ ظطلمامل طرب اطمن الع كدلحعأا تح. « زومسولا اذهغ خلقا 194

 ةفاقنلاو مالمإلا ةرازو ةمومجم . (ةفاظثلاو نفلل ةلسن) يضاملا

 رئازجلاب ةقاقلار مالعإلا ةرازر اهرمجم - ةييرررب هيشرل (ةقافثلاو نفلا



 روصعلا ربع ةفرشملا ة و
 ؛مازحلا هللا تيبل فيرشتلاو ليجبتلا رهاظم مهأ نم ةفرشملا ةبعكلا ةوسك دعت

 رام َهَكَب ىَِلَل ِساّنلل عضو هلوح نم هللا كراب يذلا

 (نارمع لآةروس97و96) َنيِمَلَمْلأ نع
 ,ضعب ىري ذإ .اهسفن ةبعكلا خيراتب ةفرشملا ةيعكلا ةوسك خيرات طبتريو
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 لوقت امك  تباثلا نكلو .اهاسك نم لوأ وه ُهّيَت لوسرلل ىلعالا دجلا دأ نها 54 ترو
 بايث يهو فصخلاب اهاسك نم لوأ وه نميلا كلم يريمحلا عت نأ رداصملا

 اهاسك عّبت دعبو ..لئاصولاو ءالملا اهاسك مث ريفاعملا اهاسك مث ظالغ 7

 لكل ا حابم ناكو .ةينيدلا تابجاولا نم أبجاو كلذ ناكو ةيلهاجلا يف َنررْيلكلا ©
 ةوسكلا تناكو .. ءاش عون يأ نمو ءاش ىتم لعفي نأ ةبعكلا وسكي نأ ديري نم“:

 زخلاو جابيدلاو راركلاو ةينامي ةططخم بايث لئاصولاو فصخلا نم عنصتا 0

 اهلكو ةيرصم بايث يطابقلاو طامنألاو يناميلا ربحلاو .. ةيقارعلا قراينلاَو "| !
 .ةيلهاجلا يف ةفورعم تناك جيسنلا نم عاونأ +” 0

 تليزأ تيلب وأ تلقث اذاف اهضعب قوف ةبعكلا ىلع عضوت ةوسكلا تناكو

 وبأ نأ ةيلهاجلا يف ةوسكلا نع نمو .تنفد وأ تمسقو اهنغ«“
 انأ :شيرقل لاقف أاعساو ءارث باصأ || ورمع نب هللا دبع نبا ةعيبر؟+--

 لظو كلذ ىلع شيرق تقفاوف .. ةنس يدحو ةبعكلا وسكأ

 . اهلك شيرق هلعفب لدع هنآل لدعلا شيرق هتمسو ,تام ىتخ لفي
 ءاسك يف نوملسملا هعمو هيت لوسرلا كراشي الأ يعيبطلا نم ناكو <

 نأ ىلإ .. رمالا اذه مهل اوحيتي مل شيرق نم نيكرشملا نأ كلذ حتفلا لبق ةبعكلا
 ةفرشملا ةبعكلا ةوسك ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ىقبأف ةمركملا ةكم حتف ْمَث

 لوسرلا اهاسكف اهريخبت ديرت تناك ةأرما دي ىلع تقرتحا ىتح اهلدبتسي ملو
 دعبو .يطابقلاب هدعب نم نودشارلا ءافلخلا اهاسك مث ,ةيناميلا بايشلاب هَ

 نيترم ةبعكلا وسكي ناك نايفس يبأ نب ةيواعم نأ تبث نيدشارلا ءافلخلا دهع-
 اهاسك مث .. ناضمر رهش رخآ يف يطابقلابو ءاروشاع موي جابيدلاب آيونس
 ةيسكألا تمكارتو .جابيدلاب ناورم نب كلملا دبعو ديزي نباو ةيواعم نب ديزي
 ةثام ةنس يسابعلا يدهملا جح ىتح اهئانب يعادت نم ةبعكلا ىلع يشخ ىتح

 .نآلا عبتم وه امك ةدحاو ةوسك ىوس اهيلع ىقبي الأب رمأف ةيرجه نيتسوا
 .. ةنسلا يف تارم ثالث ةفرشملا ةبعكلا اسك دقف نومأملا ةفيلخلا امأ
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 دلل لماما
 - 7 رس

 / ١ :بجر لوا ضيبالا يطابقلابو ,ةجحلا يذ نم نماثلا موي رمحالا جابيدلاب
 . -أيسابعلا رصانلا اهاسك مث .. ناضمر نم نيرشعلاو عساتلا يف جابيدلابو
 أ رضخا آبوث  هتايح يف سدقلا تحتف يذلا يبويالا نيدلا حالصل رصاعم وهو

 اي رب . مكاح لواو .ةوسكلل دوسألا نوللاب ظفتحا خيراتلا كلذ ذنمو .دوسا بوث مث
 كلملا وه نييسابعلا ةلود ءاضقنا دعب ةفرشملا ةبعكلا ةوسك ىلإ ىعس يرصم
 ١ "”رمكساو ه 659 ماع نميلا كلم رفظملا كلملا اهاسك مث .سربيب رهاظلا

 هل .رصم كولم عم بقاعتلاب اهوسكي
 1 7 باب ةهجاو ىلع عضوت يتلا ةشوقنملا ةراتسلا تلخدأ ه 810 ماع يفو

 | آس | مثاه 818 - 816 يتنس نيب ام تعطقنا مث عقربلا ب ىمست يتلاو ةبعكلا
 ا .نآلا ىتح ه 819 ماع تفنؤتسا

 ل # محم رصانلا كلملا نبا ليعامبك لاخلا ! كلملا فقوا ه 751 ماع يفو
 لك ةرم ءادوسلا ةيجراخلا ةبطكلا.ةوسكل ًاصاخ ًافقو رصم كلم نووالق نبا
 لك ةرم ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلل ءارضِفعةوتنيكو .ءارمح ةيلخاد ةوسكو .ةنس
 لئاوا يف فقولا كلذ لح اشاب يلع دمحم يويدخلا نكلو :تاونس سمخ
 ةقوكحلا ةقفن ىلع عنصت ةوسكلا تحبصأو .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا

 ةيلخادلا ةبعكلا ةوسكب نامثع لآ نم ةنطلسلا ىلوتي نمو ايكرت تصتخاو
 ىلإ ةفرشملا ةبعكلا ةوسك رمأ لقتنا مث.ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجحلا ةوسكو
 ياكلا دوعس لآ زيزعلا دبع كلملا هل روفغملا دهع نآَيإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 جاتنإ متو :ةفرشملا ةبعكلا ةوسك لمعل صاخ عنصم ءاشنإب ه 1346 ةنسرمأ

 ٌبوث جتني ه 1357 ماع ىتح عنصملا رمتساو ىرقلا مأ يف ةبعكلل ةوسك لوأ
 ةوسكلا جاتنإل ديدجلا ىنيملا حاتتفا مت ه 1397 ماع يفو... ةفرشملا ةبعكلا

 .زيزعلا دبع نب لصيف كلملا دهع يف دوجلا مأ يف
 ,ًارتم رشع ةعبرأ هعافترا غلبي ةوسكلا بوث نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ,طخلاب ةينآرق تايآ هيلع بوتكم مس 95 ضرعب مازح دجوي ىلعألا هثلث يفو

 م"“+ ”١ يطيخي مازحلا اذهو .. ةيمالسإلا ةيبرعلا فراخزلا نم راطإب ةطاحمو يثلثلا



 يف عطقلا هذه عضو ثدحأ دقو .يثلثلا طخلاب ةبوتكم مازحلا تحت ةينآوق تنمي
 ىمستو ةفرشملا ةبعكلا باب ةراتس امأ . كلذ لبق نكت ملو ءيدوعسلا دهعلا ١

 تايآ نمضتت راتمأ ةعبرأ اهضرعو فصنو راتمأ ةعبس اهعافترا غلبيف عقوجلا 7*

 ,يثلثلا طخلاب ةبوتكمو ًآزراب آزيرطت ةزرطم ةيمالسا ةيبرع فراخزو ةينآرق 9
 .(152 مقرو !51 مقر نيلكشلا رظنا)'

 يبرعلا طخلا خيرات يف بئاجعلاو رداونلا :رشع سماخ

 نع ركذي اممو .ةباتكلاو طخلا خيرات يف بئاجعلاو رداونلا ًادج ةريثك
 فحصم ةياتكب ماق مهضعبف ,مهئامسأي ٍءيلم خيراتلا ناف :ميركلا نآرقلا ةِنتك

 0 ةباتكب ماق مهضعبو .دحاؤ»"“'

 ةيحان نم هيلع بلطلا ةرثك ميركلا نآرقلاٌحسنأو ةباتكل مهوعدي ناكو .رثكأ
 آروجأ كلذ ءاقل نوذخأي اوناكو.ةيناث ةيحان آ عباطملا دوجو مدعو

 ةباتك مهرصع يطاطخ نم نوبلطي َنيطالسلاو كولملا ناك دقو .ةظهاب 2:
 هفرص ام غلي دقو اذه .اياده اهومدقي وأ دجاسملا يف اهوعضيل فحاصقلا

 هدلجو هبهذو هل هبتك فحصم ةباتك ىلع -لاثملا ليبس ىلع  رصانلا كلملا
 .نيحلا كلذ يف رانيد فالآ ةتس نم رثكأ ينادمهلا دمحم نب دمحم هفرخزو

 رمألا معنلا مهيلع نوقدغيو مهنومظعيو فحاصملا بآتك نوبرقي ا ضيأ اوناكو
 اهتباتك ىلع بابكنالل مهعجشي ناك يذلا

 طخلا خيرات هباتك يف يكملا يدركلا رهاط دمحم خيشلا طاطخلا لوقيو
 : (47) هبادآو يبرعلا

 ذا :ةبيجعلا فحتلا نم دعي نأ نكمي ام فحاصملا نم بتكي مهضعب ناكو

 ةينامث هضرعو راتمأ ةعبس هلوط افحصم خسنلا طخب بتك نم مهنم
 .بهذلاب ىَّلحم وهو رصمب ةيبرعلا بتكلا رادب دوجوم نآلا وهو تارتميتنس

 بتك نم مهنمو .ًادج عيفر قرو ىلع مس 5« 8 هساقم ًافحصم بتك نم مهنمو

 ةباتكب ماق مهضعبو ,فحاصم ةرشكوأ ها

 .109 ص .م 1919 ةنس هيادآو يبرعلا طخلا خيرات + يدركلا رهاط دمحم (4)



 .خلا .. طقف قاروأ ةرشع ىلع الماك ًافحصم

 نيطاطخلا ضعب نأ ؛ةباتكلاو طخلا خيرات يف ركذت يتلا بئاجعلا نمو
 وأ لقعلا هقدصي ال دق دح ىلإ :ةريغصلا تاودألا ىلع ةقيقدلا تاباتكلاب اورهتشا

 ةعضب ةجاجد ةضيب ىلع وأ حمقلا وأ زرألا ةبح ىلع بتك نم ًالثم .قطنملا
 ايندلا ناف ءاياكحلا هذه قيدصت مدع ىلإ داقتعالا انب لام ول ىتحو .ةينأرق تايآ
 ,موي لك اهب عمسن وأ اهارن امم تايجحألاو ضماوغلاو رداونلاو بئاجعلاب ةئيلم

 لبق نم ةيقيقحلا ايؤرلاب نرتقا هنأ املاط .هيف كشال عقاو رمأ اذهو .كلذ ىلع ا سايق
 اهب هللا صخي ةيهلإ ةبهوم الإ يرمعل اذه امو .. خيراتلا ربع انل هولقن نيريثك سانأ
 .طخلا رارسأب فراعلا عرابلا نائفلا لبق نم الإ اذه عقي الو ؛هدابع نم ءاشي نم

 0 م .ىلع ةباتكلا نأ نهذلا ىلإ ردابتي دقو
 انَلِي يذلا اننامز تاثدحتسم ن دب ال يه امنإو ,يضاملا نمزلا يف

 سيل رمألا نكلو ٠ .لاب ىلع رطب موب لك يف تاعارتخالاو بئاجعلا
 :هيلإ انبهذ امل آديكأت خيراتلا ان هركذ امر ةيثك ةلثمأ كلذ ىلع قوسنو .كلذك

 بابرأ نم رصم يف فرصت نميَق لوألا رابخأ خيرات باتك بحاص ركذ دقف
 نب دمحأ نب ناميلس ريمألا ىعدي ًاصخش ه 996 ةنس يف دهاش هنأ ؛لودلا

 رضح ءرصم ركسع نايعأ نم وهو ءلصألا يسكرجلا ؛سرخألاب روهشملا رمدزا

 دي زج ص ل ا وع وي او
 "بزل اَّلِإ » ٍرلُح ىنت َّنتنإلا د

 ١-3 تايآلا رصعلا ةروس #

 ل * ُدَمسَصلَأ ها هدأ
 ١-4 تايآلا صالخإلا ةروس بح

 ا ودضملا لوقي انك كلذ دهاش دقو
 أرق هنإف هيلإ راشملا لوألا رابخأ خيرات فلؤم امأو .نيترم وأ

 .ررلك ةرج دهاشو :ًايفاش ًآلمأت اهفورحو لمأتو تارم ثالث ةزرالا كلت ىلع ام



: 0 

0 

 وهج 4
 فدا
 هكر سشاك 2خ50ا



 :رمحألاب بوتكملا خيراتلاو بتاكلا مساو ةطوسبملا تافاكلا كلذكو ,ةلمسب

 هآرو كلذ دهاش نم ةداهش هب مقرو ارضحم كلذ صوصخ يف بتكو

 ع



 دامعلا نب يحلا دبعل بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش باتك يف ءا

 خسانلا هللا دبع نب ليعامسإ نأ رمغلا ءابثأ يف لاق : هصن ام يلبنجلا

 رظنا («) رابغلا ملق ةباتك يف هرهد ةبوجعا ناك يلجكمزلا نباب فورعملا
 ,صالخإلا ةروس كلذكو ةزرأ ىلع يسركلا ةيآ بتكي ناكو .(153 مقر لكشتآ) 7,

 .ةيرجه 788 ةنس يفوت دقو .ىصحيال ام ةيلئامحلا فحاصملا نم بتكو 7

 بوبحلا عاونأ ضعب ىلع ةقيقدلا ةباتكلاب بيرقلا نمزلا يف رهتشا دقو 0
 ثالث حمق ةبح ىلع بتك يذلا رصمب يماحملا داوجلا دبع نسح ضيبلاو |||

 ءامسأ حمق ةبح ىلع بتك كلذكو .راصقلا روسلا نم ميركلا نآرقلا نم روس 1210! |
 دمحم خيرات ةغرفم ةجاجد ةضيب ىلع بتك هنأ امك ,يرصملا دفولا ءاضعأ, ”

 ةغرفم ةجاجد ةضيب ىلع بتك آضيأو .لصفم اشاب ليعامسإو اشاب يلع: <
 ياك نسا يزصتلادةاالححا 4١
 ىلع شقن هنإف مراكم بيسن ينانب ماجا يأ كلذب رهتشا نممو 777-52

 ةتس هتايبأ ددعو يقوش. دمحأل يرصملا يموقلإ.ديشتلا بهذ نم متاخ صف
 عاني

 بتك امك ؛ينامثعلا وروكتستلا داوم ةحاونك نصيب ىلع اهيل بتكو أتيب رشع“

 ةقيقدلا تاباتكلاب آضيأ رهتشا نممو .روكذملا يموقلا ديشنلا زرأ ةبح ىلع
 .يوكان يدنهلا طاطخلاو ,ناتسئاغفأب لباك ةتيدم نم ينيسحلا دواد دمحم

 رهاط دمحم خيشلا طاطخلا اهوحنو بوبحلا ىلع ةباتكلاب آضيأ رهتشا نممو
 .هروس ضعي ادع مع ءزج ةغرفم ةجاجد ةضيب ىلع بتك هنإ ليق دقف .يدركلا
 ةالحم ديربلا عباط مجحب نادلبلا ءامسأ عم ةلصقم برعلا ةريزج ةطيرخ مسرو

 || دبع كلملل ةيده اهمدقو ناولألاو بهذلاب

1 

 نيطاطخلا ءالؤهب تعفد يتلا ةكلملاو ةبهوملا بناج انكرت اماذإو
 اننإف ؛عجارملا يف درو امك لكشلا اذهب ةقيقدلا تاباتكلا هذه ذيفنتب اوموقي نأل

 .رابغلاب هتيمست ثناك انه نمو .ادج قيقد عسن وبه .رابغلا طخ يآ ؛رايفلا ملقا *

 دو



 تي فيك ذإ .بجعلاو ةغلابملا نم آئيش قبس اميف دجن دقو
 وه مأ ةقيقح اذه له .. لءاستنو .. زرأ ةبح ىلع روس ثالث نم برقي ام ًالثم

 ال ةدحاو ةقيقح وحن انلؤاست انرجيو .لايخ ضحم
 نم لعفت نأ نكمي هدايع ضعب اهب هللا صخي يتلا ةيهوملا نأ يهو انمامأ
 .لوقعملا دودح ىدعتيو روصتلا قوفي ام بئاجعلا

 ةلثام ىقبتو اهلهاجت نكمي

 ادج قياد خست وم رئبخلا طخو .(رابغللا طخي



 ملاعلا دالبو سلدنالاو ايقيرفا يف يبرعلا طخلا راشتنا +.

 ايقيرفا لامش يف يبرعلا طخلا :الوأ

 ,ةيمالسإلا تاحوتفلا ببسب ايقيرفإ لامش ىلإ يبرعلا طخلا لقتنا
 نيذلا ,ةبراغملا ىلإ ايقيرقإ نم يبرغلا ءزجلا يف يبرعلا طخلا راشتنا عجل

 يف اهزكرم مهل ةلود نيوكت نم اونكمت ثيح .هل مهقانتعا دعب مالسإلا اورشن# ” .
 طخلا وه يبرغملا طخلا نم عرفتم ٍطخب تزيمت طسوألا رجينلا ميلقإ“: .م

 0 .ينادوشسل دك ع
 يفوكلا طخلا نم قتشم يبرغملاو ينال هلعونب برغملا دالب طخو 77-6

 .ةيمالسإلا تاحوتفلا عم لقتناو ماشلا :زجلا نم مدق يذلا ميدقلا_ 74+
 ضيبألا رحبلا لامشلا نم .مهدحي

 لب ؛ةيمالسإلا تاحوتفلا مايأ فرعي طخ مهل نكي ملو ءربربلا نومسي طسوتقلا
 نع ةيبرعلا ةياتكلاب اولبق اذهلو .ةيئادب هبش ةيعامتجالاو ةيفاقثلا مهتايح تناك
 يتلا ناوريقلا ىلإ ةبسن ناوريقلا طخ كاذنآ مهطخ يمسو ,ةيعاوطو ّىضر
 دقلو ؛برغملل ةيسايسلا ةمصاعلا تناك يتلاو ,ةيرجه 50 ةنس تئشتأ
 ,ةيسابعلا ةفالخلا نع برغملا لصفتا امدنع ةريبك ةيمهأ ةنيدملا هذه تبستكا
 طخلا اهب نسحتف ؛يملعلا برغملا زكرمو ةيبلغألا ةلودلا ةمصاع تراصو

 سلدنألا ىلإ ناوريقلا نم برغملا ةمصاع تلقتنأ نا دعبو .ريبك دح ىلإ يبرعلا
 وهو ؛ةبطرق ىلإ ةبسن يبطرقلا وأ يسلدنألا طخلا يمس ديدج طخ اهيف رهظ
 .ةليطتسم هفورح تناك يذلا ناوريقلا طخ سكعب لاكشألا سوقمو رودم طخ
 ىرخألا اهئازجأ ضعبو ةيقيرفإ لامش نم نآلا ربكألا ءزجلا نآب لوقلا نم دب الو
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىلإ هخيرات عجري يذلا ,يبرغملا طخلا نولمعتسي

 دي



 تاحوتفلا لوصو نآبإ سلدنألا ىلإ يبرغملا طخلا لقتنا ةيقيرفإ لامش نمو

 اهيلإ ةيمالسإلا
 عضوت ءافلا فرح ةطقن نأب ,طوطخلا نم هريغ نع يبرغملا طخلا زيمتيو

 154 مقر نيلكشلا رظنا) فرحلا قوف عضوتق فاقلا فرح ةطقن امأ ,فرحلا تحت
 داكي آصاخ ًالكش ذختا ًالعف هنأ ىلإ ةفاضإلاب .كلذ ناحضوي نيذللا (155 مقرو

 ةيبرعلا طوطخلا نم رخآ لكش يأ هبراقي ال



 رك ة نم ناار م ابةعبر كيم للملا سوجص د هييصلاى اعلا لص جلا رم
 لس /:/6وهقم دفمو 2 ناونع «انمسا
 لا ة ولع ةمزعام ككاو اش هن الوانقح ىومب
 !نع ميز زجي نإ هللا لكعن لع لكل لها ريتاج
 ىيوكيلع مالمقتاو حابعلاو دالجلا 6 د إ لغجلاو معلا لهارثكي هاو .أرنغا لباب
 دلخ نال ىشتال ع وب ىيدلإ بج تبرد هلا دمع
 ا لنك ع لوالير تس

 .م 1976 رباني ديردم ةمبط -رئازجلاب ةفاقثلا مالعإلا ةرازو ةعومجم . ةفاقثلاو نفلا ةلسلس  (رباقلا دبع ريمألا) عباسلا دلجملا نم .م 1857 ةنس يرفيس يد ملاعلا ىلإ يرئازجلا ردافلا دبع ريمألا طخب ةلاسر «(135) مقر لكبش
 ةلاسولا هذه يف امهطيفتت ىرج فيك (فاقثاو ءاذلا) افرح ظحاليو

 : ةيلاتلا عاونألا ىلإ يبرغملا طخلا مسقنيو
 طخلا - يسافلا طخلا  يرئازجلا طخلا  يسنوتلا طخلا

 تايمستلا يبرغملا طخلا عاونا نع ىرخأ رداصم يف ءاج دقو .ينادوسلا
 ينادوسلا_يسافلا -يسلدنألا -يناوريقلا : آضيأ ةيلاتلا

 طخلا نف نأ ىلإ ةراشإلا نم دب ال هنإف ,ميسقتلا اذه رمأ نم ناك آيأو

 رثا ال ةطيسب ةيداع آلاكشأ ذختي لظ لب .دالبلا كلت يف آريثك رهدزي مل يبرعلا



 لالا اا

 .ىرخأ عاقب يف يبرعلا طخلا هي زاتما يذلا ديوجتلاو نيسحتلاو عادبإلل اهيف

 .لاثملا ليبس ىلع (158 157 156 ماقرا لاكشالا رظنا)

 م مع قأ د خ وعز يقفعبو - 2

 يي يبا
 هدر

 دئنإ هج دج وحي ىئاركُتلا 5 2
 طجقؤو ا 2 2 5 د

 ::ةرسكلاو ةحتفلاو .ةمضلا» ةريصقلا تاكرحلاب لركشم ءيخسن» وهو يناغتس طخب تيتك ةحفص جذوس .(156) مقر لكش

 : طوطخلا هذه ضعب يف ليق ام ىلإ رظناو

 يسنوتلا طخلا نع ليق دقل

 ,ةمصاعلا سنوت يف يخسنلا حمالم هل ذختيل يسنوتلا طخلا ناو ...

 آدساف ًايخسن ناك يسنوتلا طخلا اذه نأ آبلاغ نظن دقو ؛ةكلمملا لامش يفو

 زواجتت نأ نود ماظتناب عباتتت ,ةزنتكمو ةئيلم رطسأ نم فورحلا نوكتت ذإ
 بسكأ دق ؛ىدملا ليوطلا يكرتلا ريثأتلا لقث نإ :نيرطسلا نيب ام غارف ىلإ دحلا

 'طخلا لحم ةيخسنلا ةباتكلا تلحو .ةيقرش رثكأ آرود ةمصاعلا سنوت نوؤش.

 ٠ هلاكشأو هموسر نم ريبك مسق يف يناوريقلا

 ان



 اياوز وذ هئأب فصتي طخ وه : يرئازجلا
 نيذلا اهلهأ لاثمك :ًاثايحأ يسلدنألا طخلا لمعتسا ةمصاعلا رئازجلا يفو

 .ىمعأ ًاديلقت سلدنألا اودلقي مل مهنأ الإ ءيسلدنأ لصأ نم مهنم ريثكلا ردحنا

 ًاليلق دقف هنكلو .ًابيرقت وه امك يسافلا طخلا يقب , ىصقألا برغملا يفو

 يسلدنألا طخلا ةباتر نم سبتقا امل ةطاسب رثكأ بسكو «ةررحتملا هلاكشأ نم

 ءايلاو نونلا فورح يف تارادتساب طخلا اذه زاتميو .فورحلا قسانت.يف

 هباش امو تاميجلاو تاداصلاو تاماللاو تاواولاو ةريخألا

 دقو ةفالجلاو لقثلاب فصتي هئأب هنع ليق طخ وه ,ينادوسلا طخلاو

 طوطخ رهاظم يف ًآئيش اوريغ امو ,ينادوسلا طخلاب نادوسلا تظفتحا

 مي
 اهونبت يتلا ةيبرعلا ةباتكلا

 م 196 ماع رشن يذلا «يبرغملا طخلا يف ةلرامس» هيلتك يف «سابوه» هرشت امك ينادوسلا طخلل جذومت «(137) مقر كش

 ةددعتملا هروصب يبرغملا طخلا بناج ىلإ لمعتست دالبلا هذه رثكأ تلظو

 «ليصألا يبرعلا طخلا هنوربتعي اوناك يذلا ءسبايلا يفوكلا طخلا ركذلا ةفنآلا

 نومزتلي اوناكو ؛ةيبرعلا ةباتكلا نم ديحولا يمالسإلا لاثملا مهرظنب ناك يذلاو

 .(158 مقر لكشلا) يف انحضوأ امك مهسفنأ ةقراشملا نم رثكأ هيف ةباتكلا

 رح





 لمأ هب بتك يذلا ميدقلا يناوريقلا طخلا نأ ىلإ ةراشإلا

 الإ نكي مل ؛ةلقم نبا رصع يف يأ .يرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم لبق :ناوريقلا +
 اوناك دقف .كلذ ىلع تاطوطخملا لدت امك يفوكلا طخلا نم ًاعطتقم الكش 0

 ةريثكلا لاكشألا يذ ؛عيرسلا يداعلا يفوكلا طخلاب تاطوطخملا نّوَلكَكََي

 نم نوفطلي يرجهلا عبارلا نرقلا علطم نم اوأدب ناوريقلا ةبلط نأو .ةماقتسالا
 .ةعرسب اهريطست نود اهتعيبط لوحت يتلا اياوزلا تاذ فورحلا لاكشا ةَّدَحَ

 نم أابصخ دشأ ةراضح نييسلدنألل .ًامود ناك اذإو» : ليق دقف .ًاريخأو

 ريطست نم مهتنكم هذهو ؛ًاناقتإ رثكأ (ةيطخ) تاودأ مهل نإف ,ةبراغملا ةراضُج
 اوت وأ ددرت نودب 0 فورح

 برع نيب ةيطخلا تاودألا هذه
 .ةيحورلاو ةيداملا ضارغألا ةيدات يف قوما

 0 ا +

 مالكلل

 :رفإ قرش ناكس نم لحاسلا لهأ امأ 1
 تلصو امك .يرجهلا لوألا نرقلا ةياهن ذنم ةيمالسإلا تاحوتفلا عم مهيلَع

 رظنا). ةريزجلا هذه ىلع برعلا راجتلا دوفو ببسب رقشغدم ىلإ ًضيأ ةباتكلا
 .(160 مقرو 159 مقر نيلكشلا

 اهوذخّتاو مالسإلا راشتنا عم ةشبحلا دالب ىلإ ةيبرعلا ةباتكلا تلصوو
 مهتاجهل ةشبحلا وملسم بتكي مويلاو .ةفلتخملا مهتاجهلو مهتاغل نيودتل
 ناكسلا اهب بتكي ثيح .بونجلا يف اميس الو ةيبرعلا فورحلاب ةيشبحلا
 يهو ةيررهلا ةجهللا ةباتكل كلذك يبرعلا طخلا لمعتسا دقو .ةيرهمالا مهتغل

 مهتاجهل نويلاموصلا بتكي كلذكو .ةيقرشلا شابحألا تاجهل ىدحإ
 ام ريخو .لفسأ ىلإ ىلعأ نم يبرعلا مهطخ نوبتكي مهنكلو .ةيبرعلا فورحلاب

| 

 تدفو نيح ةباتكلا اوفرع دقف



 يلا عع
 ممسسسسلاا

 ةيفوكلا ةيراكذتلا تاباتكلا كلت يبرعلا طخلا جذامن نم ءاحنألا كلت يف ىري

 .رابجنز يف عماجلا دجسملا ناردج ىلع ةدوجوملا
 يتلا ةطبارلا ةباثمب ىطسولا ايقيرفإ يف يبرعلا طخلا مادختسإ ناك دقل

 رومأو ةايحلا رومأ نم ريثك يف مهافتلل ةليسولا تناكو ؛مهممأ

 ىلإ ةرجاهملا ةيبرعلا تايلاجلا نأ ركذلاب ريدجو .ماوقألا ءالؤه

 اهتاجهل اهل ناك ةيقيرفألا ةراقلا بونجو رقشغدمو ةيقرشلا ايقيرفإ لحاوس
 ةيبرعلا فورحلاب ةصاخلا اهتاغلو

 كلذ نم نيبتيو
 0 "| ةيبرعلا ةباتكلا نأ قايسلا
 اجَمِج "| برعلا ةفل تحبصأ
 |. لووكتكم]ك ل باك كب “أ تاحوتفلا تناكف .نيحتافلا

 مد تيا ةبشتو لكل | لوخدل ةليسو ةيمالسإلا
 - يف مل عنك ع فام فس خمككيج | ىتش يف ةيبرعلا ةباتكلا 1 امم هل ردا جل دب اة دع 13 ةئات

 .بِذ بود يتبع كمَحْنِب ظ الث ججاتج |ةليسوو .ةايحلا رومأ

 0 ُمَتاَقْلآَو | ةيبرعلا فورحلا ليضفت
 ال ىتح :ةيلحملا ةباتكلا ىلع

 1 . ىلإ دالبلا كلت وملسم رطضي
 ل وزنب روان ذاتسيول عك ع فَص ,نيتفلتخم نيتباتك ةداجإ
 0 ةقانلأو .٠ غي يح كرو |نيدلا رومأل امهادحإ

 ىوتونلت وع «ةخافلادز . ٍذَوُجروكِيُم |. 8
 ود +رواَي عاف جمل , | اذهو .ايندلا رومأل ىرخألاو

 هي معلا 0. | دالبلا ةباتك ءاقب نم عنمي مل
 ىلإ ةيلقألا اهديجي ةيلصألا

 .ةيقيرفإلا تافللاب بتكلاو تاطوطخملا نم جذومش .(139] مقر لكش
 .يبرخلا فرحلاب ةيوتكملا .ةيبرعلا ةباتكلا بناج

 نيب تعمج

7 



 سوي روتكدلا نع يبرعلا فرحلاب ةيوتكملا ةيقيرفالا تاغللاب بتكلاو ناطوطسنسلا نم جذومت .(160) مقر لكش
 (م 1985  ه 1405) رياويفو رياتي دمع يبرعلا خيرلت ةلجم . ةيقيرفإلا تاغللاو يبرعلا فرحلا ؛ ركب وبا ةفيلخلا

 سلدنألا دالب يف يبرعلا طخلا : ًايناث
 هراشتنا ةعقاوو ؛سلدنألا دالب يف يبرعلا طخلا عوضوم لوانتن نأ لبق

 ًارظن .دالبلا كلت ةراضحو رهاظم نع ءيشلا ضعب ركذن نأ نم دب ال ءاهيف
 دالب اهتشاع يتلا ةاساملا ةعاظفو ةعاشبو .اهب ترم يتلا ةبيصعلا فورظلل

 نتفلاو تاروثلا نع ملكتن نأو .ةيرظنلا ةيحانلا نم ىتح اهتبارغو ,سلدنألا
 اهشاع يتلا فرتلاو وهللاو نوجملا رهاظم نعو .اهيف فئاوطلا لودو بورحلاو
 .اهيف ةيمالسإلا ةلودلا صلقتو برعلا رقهقت ىلإ ىدأ يذلا رمألا ءاهكولم ضعب



 .اهضرأ ىلع تميقأو اهيف تداس يتلا دييشتلاو نارمعلاو ءانبلا رهاظم ىلإ ةفاضإلاب
 اهخيراتو سلدنألا ةراضح -أ
 يتلا تاراضحلا نم اهريغ نع ةيمالسإلا سلدنألا ةراضح تزاتما

 لويم نع بجحلا انل تفشك «ةفرتم ةيرث راثآو ,ةعئار ةينف رهاظمب اهترصاع
 فرع امو مهكولس نعو .اهنومكحي اوناك نيذلا ءارمألاو كولملا تابغرو راكفأو

 مل دح ىلإ ديدشلا فرتلاو ؛ةيويندلا رومألاو ةايحلاب عاتمتسالل مهبح نم مهنع
 دجاسملاو قئادحلاو روصقلا ءانبب تقولا سفن يف اومتها امك .مهريغ هغلبي

 اهريغ نع درفنت سلدنألا ةراضح لعج ام اذهو .اهتسدنهو اهترامعب اومتهاو
 ةشهدو باجعإ عزتنت اهلعج ؛ةيلاع ةعيفر ةناكمب ىرخألا تاراضحلا نم
 .ةيمالسإلا ةراضحلا خيراتل نيعبتتملاو راثآلا ءاملعو نيسرادلاو نيخرؤملا

 (ّرتنت تناك اهنإف ,ةشهدلاو باكا مهنم عزتنت هنت داليلا هذه تناك ام ودقيو
 تلظ يتلا دالبلا كلت ىلع نزجلأو ءآكبلا كيلا انايحأو .ملألاو طخسلا ًآضيأ مهنم
 :نورق ةينامث ةيمالسإلا ةيارلا تحت

 مويلا اينابسإ ا داب ىلع ةيمالسإلا تاحوتفلا تضرف دقل

 هقساب يمس يذلا ,يرحبلا قيضملا دايز نب قراط ربع نأ ذنم ًازيمم آبولسأ
 دالبلا كلت تبعوتسا دقف .يبرعلا برغملا نيبو اهنيب لصافلاو ,دعب اميف
 يف ؛ةبيجع ةعرسب مهعم نوحتافلا اهلمح يتلا ةديدجلا ةيراضحلا رهاظملا
 ناّعرس ذإ .ةنوشخلاو رخأتلاو فلختلا نم ةيبوروألا دالبلا يناعت تناك تقو

 عاذو ؛مولعلا ترشتناو نونفلا تعرعرتو نارمعلا رهاظم اهيف ترهدزا ام

 .ايوروأو يبرعلا برغملا ىلإ اهتاريثأت تدتماو اهتيص

 ةزمهك اهعقوم مكحب ةيبوروألا ةضهنلا يف آراب آ رود سلدنألا دالب تبعلو

 ةبطرق ةنيدم تحبصأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنمف .برغلاو قرشلا نيب لصو
 .كاذنآ ناوريقلاو قشمدو دادغي يهاضي ينف يملعو يراضح عاعشإ زكرم

 .بدألا لاجرو ءاملعلاو ملعلا بتك نم ريثكلا سلدنألا دالب تلقن دقف

 ر/يسيلدنالا حوزتلاو ةرجهلا لعفب قرشملا دالبو برغملا دالب ىلإ نونفلاو



 تجرخف ٠ مرتع البا تف «ديغألا اوم لقا انهن انور

 دعب ؛اهدالوأو اهلاومأو اهحاورأ ظفحت ةينابسإلا رايدلا نم ةيمالسإلا ةيلاجنا

 .(161 مقر لكشلا) ءاهضرأ كرت ىلع ثلاثلا بيليف روطاربمإلا اهلمح نأ

 ءارمحلا رصقو ةبطرق دجسم ..يظالودلا زيزعلا دبع .د نع سلدتألا دالب يف ةيسالسإلا ةلودلا صئقت لثعيو .(161) مقر لكش



 مي" | 54  اهمكحي ناكو ةيرجه 92 ةئس اينابسإ يف يمالسإلا حتفلا شويج تلغوأ
 أ رهشأ ةعضب ضعي ملو ,نييئامورلا نابسإلا نم موق مهدعاسي طوقلا ءالبنلا نم
 | أ ١ |  يبرعلا برغملاو اينابسإ نيب لصافلا يرحبلا قيضملا دايز نب قراط روبع ىلع
 / يمالسإلا حتفلا اذه ززع مث .ةلطيلط باوبأ دنع نوملسملا ناك ىتح .انلق امك

 ب يل .ناوريقلا نم ىتأ ريصن نب ىسوم يبرعلا دئاقلا هسأر ىلع ناث شيج
 .ى .,ر | اثنا ىلإ .قشمدب يومألا ةفيلخلا لبق نم سلدنالا ىلع ماكحلا ىلإوتو

 نمحرلا دبع ريمألا ءانثتساب مهولتقو مهب اولكنو ؛ةيمأ ينب ىلع نويسابعلا
 7 نإ برغملا ىلإ لصو ىتح هنباو هتجوز عم قشمد نم رف يذلا (4) لخادلا

 ىأرف .ةريثكلا ةيلخادلا تاعزنلا نم يناعت كاذتقو سلدنألا تناكو ,ىصقألا
 / ,سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا تاتيث عمجل ةمئالم ةلاحلا نأ نمحرلا دبع ريمألا

 سيب ب7 دنالا يلاو ىلع لخادلا مج دبعالصتنا ىتح روهش ةعضب الإ ضمت ملو
 139 ةنس هكلمل ةمصاع ةيطزق/ةنيدم لعجو .سلدتألا هل تنادو ءامهب رفظو

 -. ١ لك عدرو ثادحألا عمق .ةبارإلا يوق.سابلإ ديدش اعاجش ًاّيكذ ناكو .ةيرجه
 0 #٠ .ءادعألا هفاخو موقلا هباه ىتح ءهدي يف ةعاطلا اصع قش هسفن هل تلوخ نم
  ”ةيظوقلا ةلودلا ضاقنأ ىلع ديدج نم ةيمالسإلا ةلودلا نايك ثعب يف حجنو
 اديشّيو ينبي لخادلا نمحرلا دبع حارو .سلدنألاب نييومألا ةطلس تيوق كلذبو

 1 و

 .ةيرجه 169 ةنس سلدنألاب ةيبرع ةرامع
 مي لئحر .لوا كحد دن .ماشه هنبا هفلخف لخادلا نمحرلا دبع يفوتو

 ””ي ارخاز همكح ناكو يناثلا نمحرلا دبع ءاج مث .بورحلاو نتفلا دامخإب نانثالا

 4 يب نيدل رصانلاب بقلملا .ثلاثلا نمحرلا دبع ءاج هدعبو .نارمعلاو تازاجنإلاب
 1 7 هَنَع يرقملا لوقي .ركف ةعسو حومطو ةكتح اذ اّيكذ ناك .ةيرجه 317 ةنس هللا

 :٠ تيفو .نأشلا ةعفرو ةماخضلا ةياغ يف ناك سلدنألاب رصانلا كلم نإ 35

 درب | ةمآ قبت ملو ءرئاخذلا ميظعب هتفحاتمو هتنداهم بلطت هيلا تفلدزاو .كولملا
 ريلع خدفو الإ ممألا رئاسو سوجملاو ةجنرفإلاو مورلا كولم نم هب تعمس |

 لارع لو (ضشيرق رقصي) روسنملا رفمج ربآ هبقل امك .سلدنالا هلوخدل لخابلاب كلل (*)
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 يف اهب ماق يتلا لامعألاب انرتقم همسا يقبو .يناثلا مكحلا هنبا هالت مث .#

 الو .عادبإلاو ءاطعلا ىلع ةقئاف ةردقم يسلدنألا نانفلا رهظأ ثيح ,ةبطرق عماج

 عولو نم هنع فرع امل يناثلا مكحلا ةفيلخلا مايأ ةرهاظلا هذه زورب يف ٍتَجنَع""797+++

 .اهبابراو اهلهأل عيجشت نمو ,مولعلاو نونفلاو ٌبدآلاِب ”

 يبأ نبا وه هعابتأ نم لجر دالبلا ىلع ىلوتسا يناثلا مكحلا ةاقو دعبو
 مكحلا هدقف دق ناك ام لك ٌدرتسا برح لجر ناك .روصنملاب فورعملا رْماَع
 نانئمطالاو سفنلا يف ةقثلاب ىضم نمز يأ يف نوملسملا رعشي ملف .ينآثلا

 يف ًاديهش تومي ول ىنمتي ناك هنإ ليقو .روصنملا مكح نآبإ هب اورعش املثم؛ ”
 .نيسمخلاو ةعباسلا هتوزغب همايق رثإ يفوتو هئاعدل هللا باجتساف .هللا ليبتسا

 ةطلسلا دوعتو ,سلدنألا خيرات ىلع ترمي تقلا عورأ هتافوب يهتنتو

 تاف نكلو .روصنملا ةلالس نم نانثا الو دتَّأ دب يناورملا تيبلا ىلإ ديدج نم,
 دالب تمسقناو ؛ةيومألا ةلودلا تهتناو ءدا |! ىبشفتو ىضوفلا تمعو ناوألا_ 7+

 ةصرف نيزهتنم نابسإلا كرحت ىلإ ىدأ يَدلاَرمألا فئاوطو تاليود ىلإ سلدنألا
 .رايدلا ىلإ ةدوعلا برح نينلعمو ةيمالسإلا ةلودلا رَوَمَدت

 نم اهيلإ مدق نم لك باجعإ تلان ةبطرق نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو
 قرشلا ذفاون نم ةذفاتو يسلدنألا نفلا دهم ربتعت يهف ؛ملاعلا دالب فلتخم

 .بتاج لك نم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا اهطوحت .برغلا لود ىلع ةلطملا
 ركفلاو بدألا نيدايم لكب ةفالخلا دهع لاوط اهسفنل ةبطرق ترثأتسا دقو

 ءاملعلا ةلبق يمالسإلا حتفلا ةيادب يف تناكو ,ىوتسملا عيفر لكشب نفلاو ب
 مهرعشو مهبدأ اهئاجرأ يف نوضرعيو اهب نونغتي نينانفلاو ءارعشلاو
 .مهجاتنو

 رحسب ةقرشملا ءاهضرأ يف ةخسارلا ةقيرعلا ةبطرق راثآ نم لعلو
 اهسسأ يتلا ءارهزلا ةئيدم يه تايركذلا ىدصل ةددرملاو .اهلامج

 المو ةئتفلا نارين دمخأ نأ دعب ءارهزلا هتبيبح ةيغرل ةيبلت رصانلا نمحرلا دبع

 دس



 ا

 7 مص - : كليو
 باس (م<

 | 7٠6 . ! نبال رعشلا تايبأ نم ءارهزلا يف ليق ام رهشأ انه انرضحيو .نارمعلاب دالبلا
 9 : ءارهزلاب اهمايأ ركذتيو هتبيبح ىلإ اهيف قوشتي نوديز

 أ | ١ اقارْدق ضرالاهجّوَوقلطقفألاو اقاتشُم ءارمّزلاب كتركذ ين
 >> ىلا اقاوشأ لثعاف يلقَر هناك هلئاصأ يفلالتعا ميشللو
 ا#.// __ ,ةبطرق اوبهنف .م 1013  ه 404 ةنس ربربلا دونج راثو ؛مايألا ترمو

 ا أم يضوفلا نم اهباصاو نييومألا ءافلخلا روصق تشالتو ةلودلا ترقهقتو

 "يي يَرَصق بناج ىلاف ءاهترثك نم ىصحت ال داكت ةبطرق روصقف .اهباصأ
 ُي 7262 ةللد لاوز دعب ىشالت يذلا ةرهازلا وهرخآ رصق كانه ءارهزلاو ةفاصرلا

 | 7. | قيشرلاو قوشعملاو ةضورلاو رئاحلاو لماكلا روصق كانهو .روصنملا
 را / .اهريغو جاتلاو رورسلا رصقو

 رم ,سمألا ةبطرق نع ؛مويلا ةيلطوقاد عنْ م : لوقن نأ الإ انعسي ال :ةقيقح

 "قاوسألا نيآ ؟ قئادحلاو /*5َيأ |اهنع ارقن وأ ءاهارن وأ اهروصتن
 لدت يتلا شوقنلاو باوبألاو دجاسملاو نارمعلا نيأ ؟ راوسألاو تاحاسلاو

 لالطألاو موسرلا الإ اهنم قبي مو َتَلاَو اهلك ؟!.. رركتي ال قيرع عيفر نف ىلع
 :ًاتاومأ نبدني بداون اهناكو ىركذلاو

 "”بكوكلاو اهموجن نيأو ؟ مكنم ىجدلاٌرامقأ نيأ ةيمأ يتبأ
 بلعُتلا اذهكّلملا راح كاذلف اهباغ نع مُكدوسأ تباغ

 ةقاثأو ؛ةهج نم هفقسأ لامجو هتمظعو ءانبلا ةوقب زاتمي ةبطرق عماجف
 ةيسدنه رصانع تاذ فراخز يهو .ىرخأ ةهج نم اهتدوجو شوقنلاو فراخزلا
 دجسملا اذه يفو .ةعيبطلا نم ةسبتقمو بيلاسألا ةنيابتم ةيتابن رصانعو ةطيسب

 .هتنذأم يف وأ هفراخز يف ءاوس ناوريقلاب عفان نب ةبقع عماج عم ريبك هباشت

 ٠ نيلصم الب ةالص تيب وه ذا .ًارثأ مهل دجن الف نيلصملا نع ثحيتو 567

0-7 
 امو خيراتلا هعنص ام اذه .ةعامج الب عماجو .ةبعك الب ةلبقو ؛مامإ الب بارحمو 3

 يضاملا قامعأ نم اهطقتلت ًاروص عاطقنا الب ديعتست يتلا انتليخم هضفرت

 / ”,ياثيف برستيو نولصملا فطصيو ةالصلا ماقتو نذؤملا توص عفتريف .ديعبلا



1 

 و

 + ةبطرق دجسم فصو 2 يقوش

 يسرتف اهيلع ىدملا لوطيو هيف رظاونلا حبست رمرم
 سرط ضرع يف ريزولا تافلآ ءاوتسا يف اهناك راوسو
 سدق جراعم نم نلزنتي 2هيبناج يف تايآلا ناكو

 سق تحت وأ هيستكي لزي مل لالج نم رذنم تحت ربنم

 سسملل وندتف ابئاغهدرو اير كيرغي باتكلا ناكمو
 سمش نيمايم هل لآو برغلا يف كرابملا لخادلا ةعتص
 رثكأ ماد يذلا ةيطرق راصح ىهتناو

 ةلاتشق كلم شويج لوخدب رهشأ ةتسب نما
 ىلإ ا لوحتف .ثلاثلا ناثدزف.

 ١ نرقلا رخاوأ يفو .ةيئاردتاك:
 | .ليبازيإ دهع يف يداليملا

 تيب لخآد ئشنأ نوغرألا كلم ناتدرافو
 «يطوقلا طمنلا ىلع ينب مخض دبعم ةالضصلا

 نرق فصن زاجنإلا اذه ىلع ضمي مل نكلو

 ىلإ ةحلم ةجاحب ةسينكلا رابك رعش ىتح
 سلجملا ةضراعم نم مغرلابو .هعيسوت
 .م 1521 ةنس اوعرش ةسواسقلا نإف يدلبلا
 ةالصلا تيب لخاد ةديدج ةسينك ءانب يف

 نم دب الو .نورق ةثالث ةبارق اهزاجنإ ماد
 اتسا سماخلا لراش روطاربمالا نأب لوقلا
 لب ,ةيمالسإلا ملاعملا ميدهت ةيلمع نم ًاريثك

 لاجرل اهحنم يتلا ةصخرلا ىلع مدنو
 ةسينكلا





 ,«نييومألا دهع يف تزرب ةيسلدنألا ةرامعلا ةيصخش نأ ركذلاب ريدجو
 نفلا خيسرت يف تدعاس ةديدج ةينف بيلاسأو لاكشأ راكتبا ىلإ كلذ ىذ[و 2#

 اهرون تفخ نأ ىلإ سلدنألا ندم عيمج ةبطرق سمش ترانا دقو .يسّلدنآلا""
 .فئاوطلا كولم لولحو ةيومألا ةفالخلا رقهقتب اهتراضح ترقهقتو-*--

 يف ءاوس يسلدنألا نفلل ةقرشم ًاروص ةيلاتلا تاحفصلا يف ضرعنو 1
 امهنيب عئار جيزم يف وأ ةيمالسإلا ةفرخزلا وأ طّقناا

 ةيوقت ىلع تلمع فئاوطلا نم ةريثك تاليود سلدنألا ىلع تلاوت.دقل أ "يي
 درمتملا فراجلا اهرايت دايدزا ىلع تدعايم امك ,كانه ىراصنلا ةعامج ةكوتش,. ا

 هطسقرس يف «ةيدوهيلا ةلودلا تالكؤتلا ىذه مهاو .ةيمالسإلا ةلودلا كلخ, :

 ةريزجلاو ةقلامو ةبطرق يف ,ةيذومجلاةلْؤدلاو ؛برع اهكولم لصأو 7777
 ةلودلاو ؛ةيستلب يف «ةيرماعلا_ةلودلاو,«ىناق نم يدل ءايضعلا

 يف ؛سطفألا ينب ةلودو مخل ينب نم ةيبرع يهو ةيليبشا ًابعلا
 يف «ةيريزلا ةلودلاو ؛ةيربرب يهو ةلطيلط يف ؛نونلا يذ 3 ع
 .ةيربرب يهو ةطانرغ

 سفانت كلانه ناك دقف ,فئاوطلا هذه كولم نيب يسايسلا سفانتلا مغرو
 .سلدنألا يف ةيمالسإلا ةرامعلا راهدزا هجئاتن نم ناك ينفو يبدأو ينارمع

 رعشلاو ملعلا لاجر اهيف عمل امك ؛عالقلاو نوصحلاو روصقلا اهيف تينبف
 «نوديز نبا رعاشلاو نايح نبا خرؤملاو مزح نبا لثم بدألاو ةفسلفلاو

 ربكا كرمز نباو ؛هرصع يف بدألاو ركفلا لاجر ربكأ ناك يذلا بيطخلا نباو و
 وهو يداصلقلا دمحم نب يلع نسحلا وبأو .ءارمحلا رعاشو ةطانرغ ءارعتش
 ملاع وهو ماحفلا نب هللا دبع وبأو .برعلا نيب ربجلاو باسحلا ءاملع رابك نم
 «بللا نبا و ؛بطلا ءاملع نم وهو رهز نب ناورم وبأ و .؛كلفلا ءاملع نم

 مصاع نبركب وبأو ءيطسقرسلا يراصنألا دمحمو ءرافحلاو ؛يبطاشلاو



 «ابوروأ ىلإ ةيبرعلا بتكلا برستت تآدبو .ءاهقفلا رابك نم ءالؤهو يطانرغلا
 يف عجارملا مهأ نم تحبصأو .دشر نباو انيس نباو يزارلا بتك تمجرتو
 ابورو 1 تاعماج

 بحاص نمتؤملاك ؛مهئارزوو مهسقنأ كولملا نم آضيأ اهيف عمل دقو

 آعلوم ناكو ةلطيلط ريمأو :تايضايرلاو مولعلا يف آعيلض ناكو ,ةطسقرس

 ةيليبشإ يبحاص دمتعملاو دضتعملاو ,سويلطب بحاص رفظملاو ,كلفلاب
 هللاب يفكتسملا تنب يهو ةدالو ةرعاشلاو ... مهريغو ءارعشلا رابك نم امهو
 يف اهدلاو ةافو دعب نوديز نيا اهفرع دقو ,نيماع الإ همكح مدي مل يذلا ةفيلخلا
 هبلق فغشو اهب ىنغتو .بدألاو رعشلا لهأ هيف يقتلي يذلا ةبطرقب اهسلجم

 ةروهشملا هتديصق نم لاق اممو .اهبحب

 بالوطسأ ) لثميو ,(14) مقر لكش
 اذه زيمتيو (يناليم 1204 /3) يرجه

 ازثما زمر نالثمي نانقلد بالرطسألا جوتبو .ةيمالسإلا
 طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوحل ايوررأ ةراضح»



 .ةطائوقلا ءازطجلا رسصق م
3 3 

0 



 قماطن
 ممل |

 انئيفاجت انايقل بيط نع بانو انينادت نم ًآليدب يئانتلا ىحضأ
 انيسأت الول ىسألا انيلع يضقي انترئامض مكيجانت نيح داكن

 انيلايل (ضيب مكب تناكو ادوس تدغق انمايأ مكدقفل تلاح

 شقنلا كلذكو .اهبيلاسأو اهبهاذم فالتخا ىلع ةيمالسإلا ةرامعلا نكلو

 ام لمجأ يه ةتباث دعاوق بسح رارمتساب ةرركتملا ةيبرعلا فراخزلاو يبرعلا
 ةعومجم نع ةرابع ةيبرعلا ىقيسوملاك اهنإ ءيسلدنألا نفلا هايإ انحنم
 ةعئار ةليمج تاحول اهنيب اميف فلؤت .ةمظتنملا تاعاقيإلاو ةليصألا ماغنألانم
 ملسملا ناسنإلا دي هتعنص ام لمجأ يه



 نأ دعبو .فئاوطلا كولم مظعم ىلع ةيزجلا تضرفو .قلقلاو ٌفَوَحْلا ىلع ثعبت +
 ةلودي ثاغتسا .هكلم ىلع ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتعملا فاخو ةلطيلط تطقس

 وارحصلا ربربلا نم مه نوطبارملاو .برغملا يف اهمجن عمل يتلا نيام"
9 700 0011 



 مهتلود سسأو ؛مههوجو ىلع ماثل عضو ىلع اوداتعا مهنأل نيمثلملاب ًاضيأ اوفرعو
 اومزهي نأ اوعاطتساو .هّللا ليبس يف داهجلل ىدانو نيساي نب هللا دبع هيقفلا
 .سلدنألا دالب عيمج يف مهذوفن اوضرفو ةريبك ةميزه ىراصنلا

 ةلود ىلإ اهدعب لقتنا .ةنس نيتس وحن سلدنألاب نيطبارملا مكح مادو
 مهيلوت ىلع نرق فصن ضمي مل نيذلاو ءسلطألا لابج نم مه نيذلا نيدحوملا
 .باقعلا ةعقاو يه اهوفرع ةميزه عنشأب اوبيصأ ىتح مكحلا

 .رضاح املو ,ىراصنلا ةقياضم نم وكشت سلدنألا اهيف تناك مايألا ترمو
 ىلع هشيجب اهريمأ هناعأ ةطانرغ مكح نع ةجراخلا ةيليبشإ ةنيدم ثلاثلا ناندرف
 ةيسلدنألا ندملا تأآدبو . م 1248  ه 646 ةنس ةنيدملا تملستسا ىتح اهراصح

 ةلزعلاو ةرصاحملا نم ثهلت نا دعي ؛ىرخألا ولت ةدحاولا طقست
 تَطقس مث ..م 1486  ه 7 تطقسف .ةيداصتقالا ةقياضملاو
 ةطانرغ ناكس حبصأ اهط رود ءاج مث .ةقلامو ةخولو ةدنر

 تنفعتو .سنوتب وأ سافبب .مهيدجتتاّد عت ملو ءبناج لك نم نيرصاحم
 ,هللا دبع يبأل ءادعأو نيلاوم نيب ةيلهألا برحلا ببسب ةطانرغ لخاد ةلاحلا

 ةثّيدملا حتفل ءادعألا عم تاضوافمب لخد لشفلا نم هللا دبع وبأ نقيأ املو

 1492/1/2 يفو ,ةيمالسإلا ملاعملاو كالمألاو حاورألا ناصت نأ ةطيرش ةازغلل

 ل

 " يراينرغ نود ينابسإلا دئاقلا ىلإ ءارمحلا حيتافم سلدنألا كولم رخآ ملس .م
 .ليبازياو ناندرف اهلخدف ,ةنيدملا رداغو

 :نييسلدنألا نم يقب ام درطب ثلاثلا بيليف روطاربمإلا رمأ .م 1609 ةنس يفو

 .اينابسإ نم مالسإلا ةلود تلازو سلدنألاب ةيمالسإلا ةراضحلا ملاعم ترثدنا اذكهو.

 امو ءارمحلاب ةفورعم نكامأب آنورقم ةطانرغ كولم رخآ مسا لازي الو

 رخآ يقليل فقو ؛ءارمحلا حيتافم لس نأ دعب هللا دبع ابأ نأ ىوريو .اهب طيحي
 :همأ هل تلاقف ,يكبي وهو اهيلع ةرظن

 .لاجرلا لثم هيلع ظفاحت مل اعاضُم اكلم ءاسنلا لثم كبا
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 :عئاورلاو لامجلاو ءارثلاو ةخاذبلا تافص لكب ءارمحلا .انفصو ول
 مث :تازجعملا وأ بئاجعلا راد وأ تآجافملا راد : انئاوهأ بسح ًاهانيمس ولو 3
 نم لابب رطخ امل .ةغيلبلا راعشألاو ةليوطلا حئادملاو ةقمعتملا بتكلا اهيف,انفلأ ١

 نآل ,فارسإلاو ةغلابملاب انمهتي نأ اهعئاور دهاشو اهتحنجأ يف لقنتو اه:
 ليجست ىلع ردقت ال ةركاذ يأو .طقف دهاشت لب حدمت الو فصوت ال ةَرْْمْلاَ 6

 («)., ةيوازو ةذفاتو لخدم لك يف ةلثاملا دهاشملاو روصلا فالآ راضحتساو
 دهاشت لب حدمت الو فصوتال ,هانأرق امو هانيأر ام لالخ نم ءارمحلا نأ حيض ||| |,

 نهذلا يف ًآخسار لظي ام .ةرحاسلا دهاشملاو تاحوللاو روصلا نم اهيفف قف
 .سمألا ىوس هيلع رمي ملول امك ةركاذلا هعجرتستو ةليخملا هدواعتف .رفألاك ؛7

 ةراضحلا نع أ زجوم ؛عبتتملاو ئراقلل نيبِتِنأ لاسرتسالا اذه نم انمهيو َ
 تقلأت يتلاو .دالبلا كلت يف يمالسإلاتتْفلا ا هدجوأ يتلا ةقيرعلا ةيسلدنالا3© * .هأ
 رصقو ةبطرق دجسمك نمزلا ىدحتت آلا ينحةئاملا ةريثكلا ةينارمعلا راذلا 7# 0
 نكاما ةيمالسإلا ةيبرعلا فراخرفلاو شوقتللكتقاركزاو .. امهريغوأ ءازمحلا , 9

 لايجألل يكحت ءاهنم ةريثك ًاعقر ةيبرعلا طوطخلاب تالتماو ,سلدنالا نم ةزيثك -ث“

 .نآلا ىتح آيقاب لازام صاخ ديرف عباطب زيمتتو «قيرع ضام ةَقق
 ةلودلا ءاهتناب سلدنألا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا هتنت ملو

 كلت ترمتسا لب ءاهعرذأ رسكتت وأ اهروذج عطقنت ملو ءاهيف ةيمالسإلا
 ةيرشبلا ميقلا عم تجزتماو تطلتخا ,ةددعتم لاكشأو روص يف ةراضخلا

 مغر مهتكرحو مهعابطو مهتافرصتو مهتاداع ىلع تسكعناو كانه ةيناسنإلاو
 ةبطرق عماجف .دالبلا كلت نم ةيمالسإلا ةلودلا جورخ ىلع ليوط نمز رورم
 نع ربعت يتلا ةيلاغلا ةنيمثلا رهاوجلا نم ناربتعي ةطانرغب ءارمحلا رصقو
 مالسإلا اهلمح يتلا ةقئافلا ةردقملا نعو .ةدلاخلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرقبعلا
 انل هتفلخ ام بصخأ نم قحب ناربتعي امك .رايدلا كلت ىلإ هوقثتعم اهلمحو
 .سلدنألا يف ةيمالسإلا ةراضخلا

 نابسإلا لعقب سلدنألا دالي يف يمالسإلا دوجولا ءاهتنا نم مغرلا ىلعو

 (قياسلا ردصملا) ءارمحلا رصقو ةيطرت دسم(!

 درع



 |6411! ةسننوي
 ا ا

 نم مهعنمي مل كلذ نإف ؛:ةضراعملا تانايدلا لك ىلع اوضق نيذلا كيلوثاكلا

 نفلاو يبرعلا ركفلا اهب ءاج يتلا تاعارتخإلاو تاعادبإلا ريدقتو ميظعت
 امك ,عجارملاو تافلؤملاو بتكلا ىلع اوظفاحف .دالبلا كلت ىلإ يمالسإلا

 لعفب هنم دسف ام اوممرو ءارمحلا رصق لثم ةيمالسإلا روصقلا ىلع اوظفاح
 .تاوزغلاو بورحلا

 ,ةقرحبو ًاليوط اهوكبو :سلدنألا دالب ءابدألاو ءارعشلا ىثر دقل

 نأ/دعب اهلمكأب سلدنألا رعاشلا اهيف ىكب يتلا يدنرلا ءاقبلا يبأ ةديصقك
 : تعاض

 'ناسنا شيعلا بيطي رمْيالف ”ٌناصقن متام اذإ ءيش لكل

 نامزاهتءاس نمزهَرسِنِم "لود اهتدهاش امك رومألا يه

 ناش اهل لاح ىلع مورتكيتألو ٠“ دحأ ىلع يقبت ال رادلا هذهو
 اوناك ام موقلا نأكف | تح | هلدرم ال رمأ لكلا ىلع ىتأ
 ءارمحلا رصقل ةقطانلا نوصلا ضعب“ةهلاتلا تاحفصلا يف ضرعنو

 2 فراخزلاب ئلتمي يذلا ةطانرغب

 ,ةعئارلا ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ناكم لك يف «ةيبرعلا طوطخلاو
 نيعون يف رصحنت يتلاو ةيوازو
 ,يفوكلا طخلا امه نينثا

 يسلدنألا يبرغملا طخلاو
 173,172 ,171,170 ماقرأ لاكشألا)

74 

 .ةرايع نمضنتا هثوحنم ةعطق (170) مقر لكمش
 .ظنناو (يظركلا طخلاب كلملا) ةملك .(هلل كلملا)
 .يبرقملا يسلدنألا طقلاي ةلالجنا
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 ديدحت يف تفلتخا رداصملا ناب ,قبس ام لك دعب لوقلا نم دب الو
 - رداصملا هذه ضعبف .سلدنألا يف اهعايضو ةيمالسإلا ةلودلا صلقت ةيلوؤسم
 آفقوم فقيرخآلا اهضعبو .رايدلا كلت دقف ةيلوؤسم مهدحو نييسلدنألا لمَحي

 / - كلملا اذه عايض مهسفنأ سلدنألا ناكس ىلع ةمئاللاب وحنيف أطسوو ًالدتعم

 / ___ دقف .دوكرو فعض نم كاذنآ ةيمالسإلا ةلودلا هيلع تناك ام بناج ىلإ نيمثلا
 3 ن مهتايحل فئاوطلا كولم دعأ دقو ءرايدلا كلت يف آرشتنم داسفلاو نوجملا ناك

 ١ ” يمضي لوقلا نم دب ال نكلو .يراوجلاو قئادحلاو روصقلا مهتعالخو ةيهاللا
 *« | م سلدنألا دالب ىلع ةرصتقم نكت مل ةعالخلاو داسفلاو نوجملاو وهللا نآب

 3 .نامز لك رهظمو ءرصع لك ةمس يه لب ,بسحف اهدحو
 د / اذإام يردن انسلو .,تعاض سلدنألان إف ... يضاملا كلذ رمأ نم ناكآَيأو

 سي لجسي وأ :حرفنف اهعاجرتسا لجسي قوس مداقلا خيراتلا ناك
 ىلع اتفرذ امك تارسحلاو عودا هيلع فوذتف .ىرخأ عاقب يف ىرخأ تاسنكن
 نى .سلدتألا

 أ نسل نآلاّىلإ يبرعلا طخلا لوخد -ب
 3 اةيفابسإ سلدنألا دالب ىلإ يبرعلا طخلاو .يبرعلا فرحلا لخد

 7 .اهركذ ىلع انثج يتلا ةيمالسإلا تاحوتفلا نأبِإ لاغتربلاو
 2 دس ل م# مكناصلا صصقو ثيدحلاو نيدلاو هقفلا مولع عيمج بتكت تناك دقف

 ", قست ةميدق ةيئابسإ ةغلبو ,ةيبرع فورحب ميركلا نآرقلا يناعم ةمجرتو

 7_7 ىتح اهتظفل تروطتو ةيمجعأ ةيمستلا هذه تريغت دقو ,ةيمجعأ وأ ةيلاتشق
 7/7 رس تابتكم يف ةظوفحم تاباتكلا هذه اياقب لازتالو . .مدايفخلا ةهل نعت تهجم

 "1 , يمالسإلا حتفلا اهلمح يتلا ةيبرعلا ةراضحلا ىلع دهاش ريخ ربتعتو ءاينابسإ

 90 7 3 :[ 183 جر ويش رق دالبلا ةفلقزئلإ
 1 نم هل ناك :ًازيمم آصاخ آعباط سلدنألا يف يبرعلا طخلا ذخأ دقلو

 ردو .طخلا اذه ناك ذإ ,ةيبرعلا طوطخلا عاونأ مظعم رياغي ام تامسلاو صئاصخلا

 يللا |. هع ىتح .هصئاصخو هرمهاظم لك يف هيكاحيو يبرغملا طخلا نم برتقي



 ا 0

 عشت اسسدو يعم ةروس نم ةحفص ,(175) مقر لكش 1 ا 0 (
 (*) (وبايسخلا) ةيسجسألاب

 جر ل ضهغعب

 ا
 ها ل7 ع

 يجاث نع ديردم ةعبط (نيلخع
 طخنلا روس .- نيستا نيا
 81 ةمقس يبرعلا

 يأ دجوي الو يبرغملا طخلا يف ةيعرم ةقيقد دعاوق ال هنأل هسفن وه هنإ لوقلا

 طوطخلا رارغ ىلع آيوس آفينصت هفنصن انلعجت طخلا اذه فرحأل نينقتأ

 (178,177 ,176 ماقرل لاكشألا رظنا) ىرخألا

 ناونم ثحش 1808 ةنس 8 وقرس يف (؟الالا (01] ليجونباب) ويسسلا ةيطخلا اهثووسعب اهرشن ةعومجم نم (*)
 ابشن تامالطصار اهندرل ف ةيئابسإلاب ةمدقمب اهردسل قر (تدطعتند» لم تاسع .انزعتنططوز اج يح
 17 ىم (يمرعلا طنا ران ةدابع حاتقلا دبع نع .اتكلا يأ رح



 هَ دقو .يشئملاو يدرغلا كولسلا دعارف نمضنات (يسئدنألا) يبرغملا طخلاب .ميركلا نآرشلا نم ةمفسم .(176) مقر لكش
 .يداليملا رشم يتاثنا نرفلا يف (اهنابسإ) ةيليبشإ يف لد ىلع

 غلبو ,ةينابسإلا ةغللا يف لخدت نأ ةيبرعلا ةغللا ظافلأ نم ريثكل رق امك
 نويلقصلاو نابسإلا اهذختا نأ دالبلا كلتل ةيبرعلا فورحلا وزغ ريثأت نم
 لظو .ةلمعلا ةفرخزو باوبألاو ينابملا ةفرخزل ءابوروأ ممأ نم ريثكو

 .ةيبرعلا فورحلاب ةينابسإلا مهتغل نوبتكي (4)نونجدملا
 ,استرف بونج ىلإ لصوو .دالبلا كلت يف لغوتلا يف يبرعلا طخلا ٌرمتساو

 ...ةرجهلل يناثلا نرقلا نم ءادتبا ةيبونجلا راوللا ميلاقأ برعلا تاحوتف عم غلبو



 نييبوروألا نيب ةورذلا ةيملعلا اهزونكو ةيبرعلا ةغللا تغلي خيراتلا للنمو
 ,ملعلل آابلط سلدنألا رايد ىلإ نوحزني اوناك ثيح ةرواجملا ممألاو اينابسإ يف
 سلدنالا دالب يف يبرعلا طخلا رشتئاو.مهتباتكو برعلا ةغل ملعت يف ةبغرو
 هب تبتكف ؛ةوزغملا بوعشلا ديحوت يف ريبك رود هل ناكو ًاعساو ًاراتشتنأ

 تاهجاولاو روصقلا نييزت يف هناكم ذخأو ناردجلا ىلع شقنو فحاصملا
 عئار لكشب ةيمالسإلا فراخزلا عم آجزامتم .اهتيلحتو فقسألاو



 مل يبرعلا طخلا نا نم مغرلا ىلعو
 ام اذإ ةداجإلا غلاي سلدنألا يف نكي

 ىف يبوغلا طخلا هغلزإ امَب توت
 ريبك رود هل ناك دقف :ماشلا دالب

 نيب ةيوق طباور داجيإ يف
 تعمج يتلا دالبلا كلت بوعش

 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا اهنيب
 يبرعلا طخلا حبصأ ام ناعرسو

 ةيرامعملا ةفرخزلل ًازيمم أرصنع
 اهبهاذم فالتخا ىلع ةيمالسإلا

 فرحأ هي عتمتت ام ىلإ دوعي اذهو

 ةيلامج رهاظم نم يبرعلا طخلا
 دخات نأل ةريبكلا اهتيلباقو ةديرف

 نود ةئيه وأ لكش يأ
 دقفت وأ ةيلصألا اهصئاصخ

 نمض اهتباتك ةيناكمإو ءاهتيلامج
 ةعيدبلا ةيفرخزلا لاكشالا
 كلا ناك فيك اهنم حضتي يتلا :(190..... 180.179 ماقرا لاكشألا رظنا) .ةعونتملا
 ةددعتملا ةيفرخزلا رطألاو ةيرامعملا نونفلا نمض مدختسي يبرعلا

 ةيفوك.ةباتك ,(181) مقر لكش
 فحتملا) ةموربن ريثم دلسم ىلع

 رئازجلاب ةميددلا
 روص ”:قئازجلا فم

 نقلا .ةلسلس) يب
 مآلبالا ةزارو ةعرمجم (ةفاقثلار
 هقياولم ةميليأ . رئازجلاب ةفاقتلاو

 يع

















 نيذلا نم مهنيب نم ناكو .نيطاطخلا نم ديدعلا سلدنألا دالب يف رهظ دقل

 نم ىيحي هنباو ناورم نب ثراحلا :؛ سيداب نب زعملا دالب يف طخلا نولوازي
 طاطخلا رصقلا خاسن نمو ,يفوكلاو يخسنلا طخلا نابتكي اناكو ,ناوريقلا ءانبأ

 ةيدادغبلا ةباتكلا عاضوأ ىلإ هطخب ليمي ناكو قارولا دمحأ نب يلع يجاهنصلا
 فحصم اهراثآ نم انيلإ تلصو يتلا ةبتاكلا رد هرصاعت تناكو ,هرصع يف

 يف درفنا يذلا قيشر نباو نسوس نب ميهاربا كلذكو . ه 410 ةنس ةنضاحلا

 .يقراطلا يشرقلا دمحم زيزعلا دبعو .يسأيرلا طخلا ةباتكب برغملا
 يبطرقلا مالسلا دبع نب ىيحي نب دمحم نيطاطخلا ءاملعلا نيب نمو

 يبطرقلا نيسح نب دمحمو .فحاصملا بتكي ناك يذلا حابص نبا دمحمو
 1 .ةيلقص لهأ نم رمع نب سابعو

 "ٌنيواودلا يف تايسلدنألا ني لاجإلا, نكراش يتاللا ءاسنلا نمو

 نمحرلا دبع ةالوم ةيضارو تب ةشئاعو .ةروهشملا ىنبل ةيناطلسلا
 ضورلا يف طقف ناك هنإ لإ ,خيرات,يف ءاج دقو .هللا نيدل رصانلا

 .يفوكلا طخلاب فحاصملا خسنل ةأرمأ نوعبسو ةئام ةبطرق نم يقرشلا
 ناك يذلا ليعامسا نب دمحم فحاصملا خاسن نم ةبطرق لهأ نم رهتشا نممو

 يف ًاصصختم ناكو ناميلس نب فلخ مهنمو ,نيعوبسأ يف فحصملا بتكي

 لها نم يفحصملا رصن مهنمو ,تاءارقلا ملع هناقتإل فحاصملا طيقنت
 جيو الماك افحصم نيعبس بتك ةقلام لهأ نم لصفم نبا مهنمو ؛ةلطيلط

 ناديز يجان يالوم فحصمب فرعي عيدب فحصم (+) لايروكسألا ةبتكم يف
 ه 1008 ةنس ىلإ هخيرات عجري

 نب ناميلس مهنم نيححصمو نيطاطخ يسنلبلا خرؤملا رآبآلا نبا ركذيو
 دمحمو يلالهلا ناميلس نب دمحم نب مساقو خيشلا نباب فورعملا دمحم
 نكس ةنوش لهأ نم نيسح نب دمحمو راطخلا نباب فورعملا يراصنالا
 رخآ يف يفوت يذلا يدزألا دمحم نب هللا دبعو .ه 609 ماع يفوتو ةيسنلب
 مهريغو مهريغو ه 622 ةنسا

 | ًارتموليك نيسمخ. ةفاسم دعبيو .يماليملا رشع ىساسلا نوقلا رخاوأ يف يناثلا بيليف ءانب ريد ؛ لايروكسألا (*)
 .ديودم ةئيدع
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 اوريغ دقف ,قرشملا نم طقنملا يفوكلا طخلا عم ةبراغملا اهملست يتلا فورجيلا تح

 فورحلا طقن اولازأو فاقلاو ءافلا يفرح طيقنت اولكسبو ًافيفط ًآرييغتإاهيف 5

 ,ميدقلا يفوكلا طخلا ىلإ  ةقيلسلاب  اوعجر ءاذه مهعينصب مهناكو .ةيئاهّتلآ 7+ 0
 .ةيبرعلا ةباتكلا نم يمالسإلا لاثملا مهرظنب وايد”

 نأ نود «ةسبايلا يفوكلا لاكشأ فيطلتب ؛ةيادبلا يف ةبراغملا ىفتكاو
 داز كلذ دعبو .ةقدلا ةيبرعلا ةباتكلا بسكت يتلا فورحلا طقن نم رثكأ هيلإ اوفيضيإ 3"

 ,ةلقثملا رخآلا ضعبلا لاكشأ اوففخو .فورحلا ضعي ريطست دنع قنأتلا مهاآلنع
 ,مهدنع طخلا ميلعت ةقيرط ريغتت ملو .مهدنع ةباتكلا نف طق  رهدزي مل نكلو 4”

 ةدرقملا فورحلا مسر ىلع الوأ . دوعتلا يأ. طخلا يف قرشملا لهأ عابتا نم الدف«.

 نأ -ةلهو لوأل -يبرغملا بلاطلا لواحب# :انانتو ةنيعملا اهبسنو اهدعاوق يله
 بساني امل ةيعرم نيناوق الق ... هقوذلا .ةلمج صوصنلا نمآصن دلقي””“-

 باتك بيلاسال ديلقتو ةفلتخملا لاكشأ

 .. بيلاسألا ةجيزملا ةباتكلا هذه فيتصت ةفرعم هعم عاطتسي ال دح ىلإ َنّيفلتخ
 ضعب يف هلرربمال ًاسيوقتو .هيف ًاغلابم ًادادتما ًآمئاد فورحلا رخاوأ ذختت ٍداَكتَو "+

 فرح لك لكشل نكي ملو .... خلا ن .م .ل .ص .س لثم تاقارعلا تاذ فورحلا
 ةدحاو ًادي اهتررح ةحفص كضرتعت دقف .ةيبرغملا ةباتكلا فالتخال هب صاخ عباط

 «. خلا ... دحاولا فرحلل ةفلتخم لاكشأ ةعبرأ وأ ةثالث اهبو

 ملاعلا دالب مظعم يف يبرعلا طخلا راشتنا :آثلاث 5

 اولمحو ؛ًاضيأ اسنرف ضرأ اولخد لب , طقف سلدنألا برعلا حتفي مل ا
 اورمتسا مث ءرمألا ةيادب يف اهبونج اونطوتف ؛يبرعلا طخلا اهيلإمهعم
 نورلا بصم نيب امو طيحملا يف نوراغ رهن بصم نيب ام مهل راصو اورمتساو
 .نآرقلا ملعيو ةداهشلا اهيف نقلت مالسإلل اراد .طسوتملا ضيبألا رحبلا يف

 ؛نيملسملا كلم يف هعمجأب لخد اسنرف نم يبونجلا مسقلا نأ ركذلاب ريدجو



 نرماطنم نع
 ل ١

 اوجوزتو .هلهأ نم ريثكلا ملستساو .ًاريثك هضعب يفو ًآليلق هضعب يف اوماقأو
 اذكهو .هوجولا تامس يف برعلاب هبش اسنرف بونج لهأل لزي ملو ؛مهتانبب
 .ةيومألا ةلودلا مكح تحت اسنرف فصن نم رثكأ نوملسملا قحلأ

 ابوروأ قرش يف اينولوب دودح ىلإ اولصول كلذ نم رثكأ برعلا رمتسا ولو
 ناكلو ءايناملأب نيارلا رهن روبع مهيلع لهسلو ءارتلكنا نم سوقيإ لابجو
 دقو .ظعولا يسارك ىلع ميركلا نآرقلا تايآ يناعم نورسقي مويلا ءاملعلا

 نينو مهنيب قبي مل مهآر امل نيملسملا فحز نم دحي نأ لترم لراش عاطتسا
 لوهس يف نيقيرفلا نيب لاتقلا بشنو دوشحلا دشحف ًارتموليك 234الإ سيراب
 كلذ دعب اومزه مهنأ الإ ,نيملسمللآلوأ رصنلا ناكو .م732- ه 114 ةنس هيتاوب

 .اهنم مهجاوخإ نم لراش نكمتي ملو هنوبرث ةنيدم ىلإ
 ّيَبرعلا طخلا نولمعتسي نمزلا مَ ةبفخب اسنرف بونج يف برعلا رمتساو

 مهذوفن برعلا دم ىتح ليوط ثقو ضعب ملو ءايليسرام فارطأ يف اميس الو
 ةراضحلا اهلهأ نوملعي اينينرف يف طيتوتفلاّضيبألا رحبلا لحاوس عيمج ىلإ
 .مولعلاو بدألاو

 ٍتونج نم اهرواج امو ايليسيس ةيلقص ةريزج يف آضيأ يبرعلا طخلا رشتناو

 نم ابوروأ لوخد برعلا لواح دقف .ةيرجه 832 ةنس نم فصنو نينرق ةدم ايلاطيإ

 راهنوحتفي اوداكو امور اورصاحو «ةيلقص اوحتفف ءايلاطيإ قيرطب بونجلا

 قلتو ,لئاملا جربلا اهيف دجوي يتلا ازيب ةنيدم ىلعو .اهئانيم ىلع اولوتساو
 اواشناوايتاملاد يف اورقتساو .يلوبان راوسأ دنع موينيس اولتحاو .هونج
 ؛دالبلا كلت يف برعلا مادقأ تخسرو .ابابلا ةكلمم ةمواقمل اونايليراك ةرمعتسم

 .اهريغو سرادملاو دجاسملا اوماقأو مهمولعو مهتراضح اهيلإ اولقنو

 طابتراو ةلص تاذ ءايشالا مظعم دجي ةيلقص ةريزج يف مويلا لوجتي نمو
 .ةيلاطيإلاو ةيبرعلا نم طيلخ الإ يه ام ةيلقص ناكس اهملكتي يتلا ةغللاف ,برعلاب
 ثاّرتلاب ةثيلملا روصقلاو ,يبرعلا طخلاب ةبوتكملا برعلا راثآ نم ريثكلا كانهو
  ,لوخد ىلع ًادهاش نآلا ىتح لازت ام ايلاطيإ فحاتم اهب تألتما يتلاو يبرعلا

 د



 يفوكلا طخلاب ةبوتكملا ةديدعلا روبقلا دهاوش نم يقب امو .اهيلإ برعلا#
 ةغبصلا ةبلغو ؛كانه يبرعلا طخلا راشتنا ىلع ليلد ربكأ وهل يَحَّسْنلا طخلاو
 نوبتكي ةيلقص دادرتسا دعب جنرفإلا لظو .دالبلا هذه ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا
 ةيلقص يف ةيبرعلا ةغللا تناكو ,تارامعلاو ينابملا ىلع يبرعلا طخلاو ةيبرعتآب

 (192 مقرو 191 مقر لكشلارظنا) .ةيمسرلا ةغللآ يه

 ةيدنلوهلا ةغللا ايقيرفإ بونجب باكلا ةرمعتسم وملسم بتك كلذكو
 كسرهلاو ةنسوبلا وملسم بتك امك .ةريثك ةينيد آبتك هب اوعبطو يبرعلا طخألاب

 نيبيليفلا وملسمو .ةيبرعلا فورحلاب ةيفالسلا ةينطولا مهّتغل
 برعلا ريقتلم .نامرونلاب برعلا ىقتلم «(191) مقر لكش

 تيثككو تابت بع نم ةدحاو ةيفوك ةيبرع ةياتك هذه .ناموونلاي
 مدن رونلايلملا لإ برع نوؤاتب اهانب يتلا ةسينكلا فقست نفع
 اظرحم ةطوفتس رهو ةيلقص يف (م 1154 -1101) ناقلات
 نآلا ةيفوك اهنإ كم ةياتكلا ءذهو .يتاطيربلا فحتملا يف
 جيون كد.اهنمارق بعصلا نم لمجت اهيف ةلحاصتقلا
 دلاتلا زملا مكل انكم .رصنلاو حاجنلا مكل انكم, ٠ ةرركتملا تَكَبَمل
 خلا ,ةمالسقآو

 نم روصملا ريع اهووطت لحارمو برعلا ةراضح باتثك نع
 يقارملا يملحلا عمجملا وضع ةسوس دمحأ روتكدلا سدتهملل 8

 .ةيلقاسب (ومريلاب) يف (ينانلا كيرديرف) ربق ىلع ةيبرع ةبتك نيب .(192) مقر لكشلا



 :ةيداليم ١475 ةنس مهدالب ىلإ مالسإلا لخد نأ دعب ةيبرعلا فرحألاب ةينطولا

 كلذكو .برعلا نع اهوذخأ يتلا ةيمالسإلا ةيعرشلاو ةينيدلا مهبتك اوبتكو
 الخلا اولمعتسا دقف نيصلا وملسم امأ .مهتفل ةباتكل ةواج لها اهلمعتسا

 هقفلاو ثيدحلا بتكو ميركلا نآرقلا تايآ هب اوبتكف ةينيدلا مهضارغأل يبرعلا
 93 مقر لكشلا رظنا)

 طفرة لرومإ تنال

 عه

 هنوفلؤي ام ةباتك يف ًاضيأ يبرعلا طخلا نيصلا ناكس لمعتسا امك

 ةرثكو ؛نيصلا يف يبرعلا طخلاو مإلسالا مدق نم مغرلا ىلع نكلو ؛مهتاغلب
 ءانالبلا كلت يف يبرعلا طخلل ةريثك ةميدق راثآ دجوت ال هنإف نييئيصلا نيملسملا

 'جيَح



 ةيبرعلا ةباتكلا تناك اذ
 برعلا تاوزغ عم ءثيثح لكشب رشتفتا

 ناكو .ةيبزعلا ةزيزجلا جزا مهي
 دالبلا يف ًارطيسمو آيوق اهراشقتآ
 ممألا تاغل ل حم ل حت تناكو .ةَحرتتُملأ
 ةمظع ىلع لدي يذلا رمألا ,ةرزغملا
 .اهلصأ ةقارعو اهريثآتإ

 فورحلا كلح اضيا نآريإ يفق
 يف ةيولهفلا فورحلا لحم ةيبرعّلا
 |١ فويح ةدايز عم ةيسرافلا ةغللا ةباتك
 يق” ويااغفألا اهمدختسا كلذكو .ةنّيغَح
 | .اهيلع ودازو ةيريمابلا مهتاجهل ةباتكإ#

 َناََسِحتولَبلا لهأ اهمدختسا كلذكو
 يبرعلا طخلا هي بتك يذلا ينيصلا برلسالل رخأ جذومت (195) مقرَلك

 ةيبرعلا فورحلا تلح دنهلا يفو

 ةيناتسودنهلا ةيدروألا فورحلا لحم
 تحبصأو .ريمشك لهأ ةغلل حم تلَخَو

 نيملسملا تاجهل ةباتك يف ةعئاش
 لهأ اهلمعتسا امك .اوناك امنيأ دونهلاآ

 ةباتكل نيملسملا نم ويالملا ليبخرأ

 .ةيقلملا مهتغلا

 يف ةعوبلطس ةينيصناو ةيبرعلاب ةحفصم .196 مقر لكشلا
 .لوقصملا بشخلا ىلع ةعابطلا ةفيرط ىلع نيسلاب نوتناك
 تحث مهبديا ىلع يبرعلا طخلا هذخا يذلا لكشلا اهنم رهظيو
 هتافلاي) يبرملا طخلا حبصا ىتح .ينيصلا مهطخ ريثأت
 ةفئلا ب بتكت تناك يذلا يرامسملا طخلاب هبشا (هتامالو
 .«قارعلا يف ةيروشألاو ةيلبابلا



 نرتلاطنبأ لإ

 تاغل اهتلوادتف .ملاعلا نم ةديعب ءاجرأ آضيأ ةيبرعلا فورحلا تزغ دقو

 لامشو نيوزق رحب لوح نكست يتلا ةيرتتلاو ةيكرتلا ممألا تاغلك ,ةديدع

 ايساقفقو مرقلاو نازاق تاغل يهو ؛لاروأ لابج بونجو دوسألا رحبلا
 دالبلا هذه تاغل نودت ملو .مزراوخو سكرجلا دالبو ناتسغادو ناجيبرذأو

 ماوقأ نيب نيودتلا رصع لوأ وهو .يرجهلا عباسلا نرقلا نم الإ يبرعلا فرحلاب
 قانتعا ىلإ مهريغ اوقبس نيذلا دونهلاو سرفلا فالخب ةيكرتلاو ةيرتتلا ممألا
 .ةيبرعلا ةياتكلا ذاختاو مإلسالا نيد

 مث ءايربيس ميلقإ ىلإ تلصو نأ ةيبرعلا فورحلا وزغ ةدش نم غلب دقلا
 .برغلا وحث ايربيس نم ةيسورلا ةملسملا لئابقلا لاقتناب فورخلا هذه تلفتنا
 كلت ا سورلا وملسم هتقتيو آفورعم يبرعلا طخلا اندجو نأ بجع الو

 رشتنا يتلا ناقلبلا لو َّيلإ هج || فورحلا تلصو امك .عاقصألا

 2 ًاينابلكو ,اغلبك كارتألا دوهج لضقب مالسإلا
 رهنلا ءارو امو ناتسناغفإو ناسارخ دالي ىتلإ تلصو كلذكو .كاذنآ نيينامثعلل
 ًاهلخد يتلا دالبلا رئاسو ابوروأ يقرشو ايسآ يف راتتلا دالبو .ناتسكرتب
 .سمخلا تاراقلا يف مالسإلا

 يف ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاحوتفلا نأب لوقلا نم ةحودنمال .هلك كلذ دعبو
 اهتاغل ىلع ةحضاو ًآراثآ تكرت ىرخألا ملاعلا دالبو ايقيرفإو ابوروأ دالب
 ةيّرعلا ةغللا نم دالبلا كلت تراعتساق .اهعباطب آيبسن اهتعبطو لب اهتاجهلو
 اهفحاتمو اهروصق ضعب يبرعلا طخلا ازغو ىرنس امك اهتادرفم نم ريثكلا
 ةفاضإ ... اهرهاظم لك يف ةيبرعلا فراخزلا تقفار ةعيدب تاليكشتب اهئائبو
 داليلا كلت لخدت ةيبرعلا مولعلا نم ةعومجم تلعج تاحوتفلا هذه نأ ىلإ

 كلفلاو بطلاو ءايميكلاو تايضايرلا مولعك .اهتاعماجو اهدهاعم يف سردتو
 يبرعلا ماقرألاو يباسحلا يرشعلا ماظنلا كلذكو

 ةيمآلسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا لوخد يدؤي نأ برغتسمب سيل هنإف اذلو
 "ريف اهلاخدإو ةييرعلا ةغللا تادرفم نم ةريبك ةعومجم ةراعتسا ىلإ ,دالبلا هذه
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 ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلابو: "

 تادرفملا نم رثكأ ددع بوغشلا-<4+:
 | ٍجاغل يف هارن ام اذهو .ةيبرعلا7”<

 لاغتربلاو اينابسإ نم لك_ 5+
 ًايلاطيإ نم يبونجلا ءزجلاو 2“

 ملعت ىلع هتقنتعا يتلا ةريثكلا

 نآرقلا لوزنل آرظن اهدعآوقو *
 .ةغللا هذهب ميركلا

 تناك املك هنأ ظحاليو

 برعلاب ًالاصتا رثكأ بوعظشلا

 كلت تاغل نيب رهظ اقلك

 هفداصي ام اذه'لب .ةيلقَتكك
 .(نيازج نم ةعومجم) لوألا ءزجنا نم ةحفصم نم ناونم (197) مقر لكش كلت يف هلاوجت ىدل ةقيقح ءرملا

 .ه743) ماع قشمد يف هخاسنتسا مث دقو .يرهرجلل ةفنللا يف حامسملا نم
 يناةراركت رثكألا ربسملا تناكو لوخل اكلم ةخسنلا هذم ناك (+112/ .؛اهلهأ ةغلب هثدحتو نادلبلا

 .ةيعماجلا نديل ةبتكم .سويلوخ ةعومجم .م1450 ةثس ءرشن يذلا همجعم : 7
 28 ص (ييرعلا مقاعلاو اهنلرم) بانك نع تاملكلا نم ديدعلا ىري ثيحآ
 تلخد دق يبرعلا لصألا تاذإ

 ملاعلا نادلب عم ةعساو ةقالع نم برعلل ناك ام ىلع لدي كلذو .اهتاغل يف

 نييوتسملا ىلع نيغلاب عاعشإو ريثأت نم ةريثكلا مهمولعل ناك امو ءيجراخلا
 .(203 ىتح ... 197 ماقرأ لاكشألا رظنا) .نادلبلا كلت يف يملعلاو يراضحلا



 - ا همم
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 بحاص ىلإ بوغملا كلم سرافوب يالوم نم ةلاسرم (203) مقر لكش ىلع ةيرئازج ةقداسعم (701) مقر كش
 .(ادتلاوه ريمأ :ييئاررأ ناف ريمأ 1618 ذتمر) «ستيررام ءاشوكلا ةياعسلا / 3 / 15 خيراتب اتلوم عم مالس ةدهاعم

 ةلودلا فيشرل يف ةدوجوم ةيلصل ةيبرم ةلاسر مدت 10 ياني 27 نم م17 7
 90 12994 - 1 .ماملا . يامال .ماملا ةلودلا فيشرل) نب

 .* ىم (يمرعلا مئعلاو اهتلوم) نع مقاملاو ادتلوه) باتك نع (ادتلوهأ "يب 7
 نقلا ىثح ىطسوولا نورفلا ذنم ييرعلا
 .(نيرشملا



 الئاسرلا مدقا نم ةدحاو (303) مقر لكش
 .عيلخلا ةقطنم اهردصم يتلا ةيلصلا ةيبرعلا
 رابلام مكاح ىلإ طقسم مكاح نم ةلاسرأ
 ,ماعلا ةلودلا فيشرل -(1779) يدنئوهلا

 دم

 .(يبرعلا مئاعلاو اشاوه) باتك نع

 يبرعلا ملاعلاو ادنلوه باتك يف .(«)ماد ناف سالوقين روتكدلا لوقيو
 /ةينامرجلا تاغللا يف دجن اننأو امك :٠ ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو نع رداصلا
 ةاداع رطخي امم رثكأ اهددعو .ةيبرعلا تادرفملا فلتخم ةيدنلوهلا اهنيب نمو

 تدجو امنإو ةيبرعلا ةغللا نم ةرشابم اهمظعم لصي مل يتلاو ؛ءرملا لاب ىلع

 ةفاضإلاب دجن اننإف ةيدنلوهلاب قلعتي اميف امأ .ةينامورلا تاغللا ربع اهقيرط
 ةغللا ربع ةرشابم اهيلإ تلصو يتلاو يبرع لصأ تاذ تادرفم كلذ ىلإ

 ,ةيمالسإلا ايسيتودنأب ةصاخلا ةيخيراتلا ادنئلوه تاقالع بسب كلذو ةيزيلاملا
 «ىرخألا ةيبوروألا تاغللا يف اهدجن ال يتلاو

 يف ةيبرع ريباعتو تادرفم اوراعتسا نييبوروألا نآب ماد ناف .دركذ امك

 ../داوملاو ةراجتلاو ةيرحبلا ةحالملاو موجنلا ملعو تايضايرلاك ةريثك تالاجم

 يف ةيدئلوملا ةيجراخلا ةرازو يف طسوالا قرشلاو ايقيرفا ةرادا ريدمل ابتان لمع .ماد ناق سالونيت روتكدلا (*)
 .(ناشبل . توويب) و (ايبيل-سلبلرط) نم لك يف يدتلوبلا لامعالاب مئاقلا اقباسو ءيامال



 مغلقك

 8علمعزعم<

 دو

 (6)518620 : ةينيتاللاب «قوقربلا : ةيبرعلا نع) مطر م05

 (برقعلا جرب يف مجن مسا نع ) نايا |
 ةداع: 4036:

 4لسصتعمل

 ماعدتعا

 مالكه

 ىاسقمملع

 ةرطع#

 [رعالدط

 0ههعالع

 اناس

120 

 1<ةقع را ا« هللعت

 1ك هلزعأ

 امرهم

 5س

500 

 5ناامم

 1ةيسحقسم لع

 1ع



 وبكت
 م1947 نس (33) ارفا ةلسلس ..ةيبرعلا ةياكلا ةصنق ؛ ةعمج ميهاريلا هن -(44)

 .م 17794. م 1004 نوريب ةعبط - يبرعلا طخلا روسحم ؛ نيبلا نيز يجان -
 .م 1577 انس ءارسحلا رصعقاو ةيطرقا مجسس + يظثالودلا زيزعلا دبع .د -

 .م 1915 ةنس يبرغلا مظملاو يقرشلا مئاعلا يف يبرعلا طخلا راضتنا ؛ ةدابع حاتفلا ديع
 .(سنولا 1908 نس مجوتملا سنا ) يبرفملا طفلا يف ةلوامم ؛ سادوه 3

 .ه 1319 ةنس ةرهاقلا . ةطانرف خيرات يف ةطاحإلا ؛ بيطخلا نب نيدلا ناسل -
 م 1967 ةعيط .قشم» .يسلألا خيراتلا ؛ يجحلا يلع نمحرلا دبع -
 + (81.1/6011311'1ل6) نارثعب اهتابسيإ ..ديرتم ةعيط ؛ناوثألاب ءارمحلا روصم ٠

 © زلاتودعا ةممعطمب اةيلادصمل !امعوسمع لع !امهلمزدت_ 4. 0ةمحاح
 : علمتم الالام مدل !امانمع.

 :: ةعدممللع ك طلاسم امااصمومع.
 اسموكمتممن ناللال أ 5. اخ 101. آل! اه !ةيعدسماع !امدصاعك 0 دفتال)

 ب اهوماسم د ةموسوجع امنا ام وصلت
 نا م 1979 ةعيلع روصملا ريع اهروطت لحارمو برعلا ةراضح ؛ ةسوس دمحأ .د

 .ةرازر نم رداصلا (نيرشعلا نرقلا يتح ىطسسولا نورقلا ذنم يبرعلا ملاعلاو ادئلوه) باتك -
 ١ .ماد نا سالوفين ب نيقرشتسملاو ةذئاسالا نم ددع هدادعإ يف كوتشا يذلاو ةيدنلوهلا ةيجراخلا
 .ي ني .د . تورخ هد . ه رينسكللا م: روأري .ع سليثروك الاتسآلا .نامخورب نأي + روسيفوربلا
 .(ماكتيف هسوي ناب ذاتسألا

 رياتي ددع . يبرحلا خيرأت اتم . ةيقيرفإلا تافشلاو يبرعلا فرحلا : ركب ربأ ةفيقخلا فسوي د ٠
 له 1495 م1995 رياربفر





 ثلاتكل ابانبلا
 : ريس رع
 اماما. :.( لإ رنا
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 ةباتفحلا راشتنا

 .اهملعتو اهراشتناو زاجحلا لهأ ىلا ةيبرعلا ةباتكلا لوصو :ًالوأ

 .ةرونملا ةنيدملاو ةكم ىلإ ةباتكلا لوخد :ًايناث

 .ىربكلا ردب ةوزغ دعب ةباتكلا راشتنا :ًاثلاث

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبتك :اعبار

 0 يناثلالصفلا

 .ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ىلوألا ةلحرملا :ةلوأ
 .ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ةيناثلا ةلحرملا :ةيناث

 .ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ةثلاثلا ةلحرملا :ًاثلاث

 .اهتيمهأو ميقرتلا تامالع :ًاعبار

 .ةديدجلا طخلا ةلاسر :اسماخ



 ةباتفحلا راشتنا

 اهملعتو اهراشتناو زاجحلا لهأ ىلإ ةباتكلا لوصو :ًالوأ
 لبق زاجحلا يف راشتنالاو ةفرعملا ةدودحم ةيبرعلا ةباتكلا تناك -

 مهنعو ؛ةمذلا لهأ اهفرع .جرزخلاو سوألا نيب آضيأ ةليلق تناكو .مالسإلا
 ردص يف برعلا ةماع اهفرعو اهملعت مث ,يحولا باتك نم ةباحصلا اهذخنأ

 مكحلا ةباتكو ليجستلاو نيودتلا يف ةريبكلا اهتميق اوكردأ امدنع مالتسإلا 7

 دقل ءرخآ ءيش اهعراضي ال ةمدخ  مالسإلا .دخ ةباتكلا نأ قحلاو .راعشألاو'
 .السإلل ةيسنلاب ةياتكلا تنك“ * . نأ

 مهقزر دروم يهف هعنناو لقيا ا رم درع نمل لكعا 7-6 /
 تحبصأ اهنأ اودجو لب ًاريثك قباتكلإ ىلإ نجاتي برعلا ناك دقو «لوألا < <

 لئابقلا نيبو مهنيب قيثاوملاو دوهعلا ةباتك لجأ نم مهتايح يف ةيرورتق-<“
 فالحألاو تادهاعملا ةباتك يف كلذكو .اهقيرط يف مهتراجت رمت يتلا ةفلتخُملآ

 روهظ دعب مشاه ينب دض شيرق فلحو لوضفلا فلح لاثملا ليبس ىلع ركذن
 اوناك كلذكو .ةبعكلا فوج يف اهقيلعتو ةروهشملا ةفيحصلل مهتباتكو .هلَم يبنلا

 ىلإ مهاعد ام اذهو ,نويدلاو تاقلعملا ليجستو نيودت يف ةباتكلا ىلإ نوجاتحي
 ىلإ تبرست لب ةرضحتملا ماوقألا ىلع ةباتكلا روهظ رصتقي ملو .ةباتكلا ملعت
 مهتفرعمو مهنيب اهراشتنا ىلع لدي امم ,نييلهاجلا ءارعشلا ضعب اهفرعف ةيدابلآ
 : يلهاج رعاش وهو يبلغتلا باهش سنخألا لوقك .. اهب

 "بتاكّق رلا يف ناونعلاشقرامك 2 لزانم فوع نب ناطتح ةنبإل
 :ةعيبر نب ديلو لوقو
 ملق ميدألا رهظ يف شقر امك موسرلاوٌرقق رادلا
 ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف ةدنك ىلإ نميلا نم ةباتكلا تلقتنا دقلف



 ؛رابنألاو ةريحلا يتدلبل قارعلا ىلإ كلذ دعب تلقتنا مث ءاهلامش يف طابنألاو

 نب هللا دبع قيرط نع زاجحلا ىلا طخلا لصو رابنألاو ةريحلا يتدلب نمو
 .يدنكلا كلملا دبع نب رشبو ناعدج

 امك. كي يبنلا ةرجم عم ةئيدملا ىلا ةكم نم ةيبرعلا ةباتكلل راشتنا لوأ ناك دقو

 اهذاختاو اهب ميركلا نآرقلا ةباتكو ةمذلا لهأ يديأ نيب نم اهعازتنا اهل راصتنا لوأ ناك

 ةريزجلا يف ةباتكلا رمأ عاذ ركب يبأ دهع يف ةدرلا بورح دعبو .هظفحو ةليسو
 هللا باتك اهب اوأرقيل نوريثكلا اهملعتي ذخأو ةماعلاو ةصاخلا اهتميقل نطفو ةيبرعلا

 قفارم يف ةباتكلا لامعتسا رهظ باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يفو

 لمعو برعلا ةريزج تمعف ؛سرفلا نع نيواودلا ماظن لقن نأ ذنم ةلودلا

 نامثع ةفيلخلا كردأو مهريدقتو مهليضفتو مهيلإ باتكلا بيرقت ىلع ءافلخلا
 ؟ةّراشتناو هطبضو هظفح يفرينَك نثا»نم ميركلا نآرقلا نيودتل ام نافع نب

 ىلع فيخ امدنعو ؛مامإلا فحضملاب فرغ دحاو فحصم يف هعمج ىلع لمعف
 لاتقلا رعتسا امدنع ةصاخو لاتقلا يفءاودهشتسي نا نآرقلا ةظفح نم ريثكلا

 ةرصبلاك ةفلتخملا ميلاقألاو راصمآلا ىلا هلاسرإو هخسنب رمأ .ةماميلا يف

 تاكو ؛ةيبرعلا ةريزجلا جراخ ةيبرعلا ةباتكلا ترشتنا مث .ماشلاو ةفوكلاو

 ناكو .ةيبرعلا ةريزجلا هبش جراخ برعلا تاوزغل آبحاصم اهراشتناو اهعويش

 ممم ةخلن/ باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةيبرعلا ةريزجلا هبش نم اهل جورخ لوأ
 ويثأتلا ةيوق ةيزاغ اهراشتنا يف ةيبرعلا ةباتكلا تناكو .ةيمالسإلا تاحوتفلا

 لخدو.سرفلاو مورلا يتلودب مالسإلا بهذ امدنعف .ةحوتفملا دالبلا يف
 نيب ةيبرعلا ةغللا ترشتنا ؛ةيقيرفإو ةيويسآ لودو رصمو ايروسو قارعلا
 هذه نم ةعقب لك يف يبرعلا طخلا اهعم رشتناو .دالبلا هذه يف نيملسملا

 ةيطبقلاف ؛اهتريغف ىرخألا تاجهللاو تاغللا ةيبرعلا ةغللا تزواجتو .عاقبلا

 ,ءسراف يف ةيولهبلاو .برغملا يف ةيربربلا كلذكو ءاهيلع يضق رصم يف
 ةيكرتلاو .قارعلا يف ةينارصنلاو ةيمارآلاو ةيربعلاو ءايروس يف ةينايرسلاو
 "”ريبرعلا طخلا مث نمو ةيبرعلا ةغللا رشن يذلا وه نذإ مالسإلاف .كارتألا دالب يف

 ا



1 1 

 اينابسإ يف ةفورعم ةيبرعلا ةباتكلا تناك ىتح يرجهلا لوألا نرقلا
 اهيف ترصتنا ةبلاغم لوأ هذه تناكو .سلدنألا برع اهب بتكيو ءاهريغو 4
 ىلع ثعابلا ناكو ,تاغللا كلت فورح ىلع آيقيقح ًاراصتنا ةيبرعلا فورحلا ١

 كسمتلاو .دالبلا هذه ىلإ لخد يذلا يمالسإلا نيدلا ىلع ةظفاحملا وه َكَلَذ"#
 .ديدجلا دقتعملا َكْلْدب

 الإ رمألا لوأ يف طخلا نع اودعتبي وأ ةباتكلا نع برعلا فزعي ملو
 ثروت يتلا فرتلا بابسأو خذبلاو ةراضحلا نم مهترفنو بورحلاب مهلاغشنا |

 يف الإ مهراختفاو مهمامتها ناك امو .ةعاجشلا ةوذج ئفطتو لسكلاو لوُمّظلا
 ةءورملا راهظإو سفنلاب دادتعالاو فيضلا ماركإو راثلاب ذخألاو راوجلا ةياطح.:#

 ال يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ :ةيسورفلاو دجملا تافص قانتعاو ممشلاو
 ةباتكلا ترشتنا املو .ةباتكلاو دا نؤةفرص ينلاو ىصحت الو فت 0

 أدب «ةفلتخم لاكشأ هل رهظي طخلا اديوةيبارعلا ةفللاب برعلا : لغتَشأاو 7#

 هيف اوغرفأف .امهميرحتل ريوصتلاو مسرلا نيماليعي:طخلا نوذختي نوملسملا_ 5+
 ىتح ةذفلا مهتيرقبع هلاكشأو هفورح يف و ؛مهغوبنو مهتراهمو مهنف 7

 .ةياهنلاو ةياغلا علب

 ةرونملا ةنيدملاو ةكم ىلإ ةباتكلا لوخد :ًايناث
 آيراجت أزكرم تناك اهنأل .مالسإلا لبق ةكم يف ةرشتنم ةباتكلا تناك

 ندملا نم اهلوح ناك امم ةكرح عسوأو آلاح لضفأ اهيف ةراضحلا تناكو امهم

 ناك كلذكو .نوبتكي الجر رشع ةعبس ةكمب ناك هنأ يرذالبلا ركذيو .راصمألاو
 .ةءارقلا نفرعي وأ ؛نبتكي نك ءاسن عيس ركذ ىلع ىتأو ؛تابتاك ءاسن اهيف

 ةمركملا ةكم ىلإ ةباتكلا لخدأ نم لوأ نأ ىلع نوخرؤملا عمجأ دقو
 امنيح كلملا دبع نب رشب نم اهملعت دق ناكو .سمش دبع نب ةيمأ نب برح وه
 هجوزو ةكم ىلإ ًأرشب هقيدص برح بحطصاو .ةدوم امهنيب تراصوآعم اماقأ
 .ةباتكلا سانلا ناملعي آدبو ةكمي اماقأو :ءابهصلا هتنبا

 وح



 نب برحو ؛(+) يدنكلا كلملا دبع نب رشب نم ةياتكلا ملعت نمم ناكو
 ب يلعو «نافع نب نامثعو ؛باطخلا نب رمع لاجرلا نم سمش دبع نب ةيمأ

 نب نايفس يبأ نب ديزيو ؛ةيواعمو .ةديبع وبأو هللا ديبع نب ةحلطو ,بلاط
 تملع يتلا يهو ؛ةيودعلا هللا دبع تنب ءافشلا ءاسنلا نم امهنم ملعتو .برح

 ةصفح يملع» : هللا لوسر اهل لاق .هللَم يبنلا نم رمآب نينمؤملا مأ ةصفح

 .4 ةباتكلا اهيتملع امك لحنلا (++) اةيفار
 هيلع لئاقلا وهو ةباتكلا ملعت ىلع نيملسملا ثحي هَ يبنلا ناك دقل

 ةباتكلاب ملعلا اوديق : آضيأ لئاقلا وهو .ًاملعم تثعب امنإ مالسلاو ةالصلا

 كظفح ىلع كنيميب نعتسا : هظفح ءوس هيلإ اكش لجرل لاقو .يناربطلا هاور
 .يذمرتلا هاور :ةباتكلا مدختسا يأ

 اهب نوننفتيو اهديوجتو ةباتكلا/كاقنإ رع 0 نوملسملا ذخأ دقل

 -- دالبلاو ىرقلاو راسلمالا يف طخلارشتنا ىتح ءاهريوطتبو اهنيسحتبو
 هلع يبنلا لوخد دنع ةرونهلا ةنيدملا.ىلإ ا 0 اذه

 فئاطلاو فيقثو جرزخلاو سوألآ لت ترشتنا امك ,اهيف ترشتناو اهيلا
 هلئاسو نأل ًاقيضو ًادودحم ناك راشتنالا اذه نكلو «ةباتكلاب الصأ ةروهشملا
 .ةعضاوتمو ةليلق تناك

 ةباتكلا سانلا ملعي نأ .صاعلا نب دعس نب هللا دبع لَه لوسرلا رمأ امك
 ”ةمركملا ةكم لبق ةرونملا ةنيدملا تلخد ةباتكلا نأ ىلع انلدي اذهو .ةئيدملاب

 ىربكلا ردب ةوزغ دعب ةباتكلا راشتنا :ًاثلاث
 يبرعلا طخلاب مامتهالا فعاضت ؛مالسإلا روهظ نم (ءدب هنأب لوقلا نكمي

 ةراشتنا لمتكي مل لب .ةيدمحملا ةلاسرلا رشنو خيرأتلاو نيودتلا لجأ نم
 نيب ًاعساو ًآراشتنا ةباتكلا رشتنت ملو .هلإَل يبنلا ثعب دعب الإ همادختساو

 رسأ امدنع ىربكلا ردب ةوزغ دعب الإ  رداصملا تعمجأ امك  نيملسملا

 اودارآف ,مهريغو ًالجر نيعبس نم رثكأ اوناكو شيرق نم ةعامج نوملسملا

 قارعلا يف ةدئب يهو) ةويحلا يتأي ناك (لدنجلا ةمود بحاص) كلملا ديع نب ردبكألا ونحا وه كلملا دبع نب رشي (*)
 .ةيمإ نب ناهفس عم لباقتو .هتأش ضعبل ةكمل بهذي ناكو .ةريحلا نم طخلا ملعت ,اينارسحن ناكو (نيحل اهب مهقيف
 يري وكلا رملطع دمحم : نع ) .سسانلا ناملعي ةكم يف هعم ماقلو. هتنبا رشب جوزت مث .هنم ملعتو ةيمأ نب برح هلياقو
 .(132 ص نآرقلا خيرات

 .مهسز يف ةيعيبطلا ىوقلا قوفت ىوقي رمآ ىلع لوصحلل ناعتسي نأ يه :"تكيفرو 'تايقرو ىقكر درغم ؛ هيقاولا (**)
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 ميلعت مهنم بتاكلا ةيدف تلعجو :نييمألا نم ةيدفلا تلبقف لاملاب مهبييفُت
 ةناكم نم يبرعلا طخلل ام ىلع ليلد مظعأ اذهف ,ةنيدملا نم نآيبص ةرشع

 ةبيتق نبا نع يور دقف لَم يبنلا سفن يف ردق نم ةباتكلل ام ىلع ليلدو ,ةيماس
 .ةميركلاو ةعفانلا لامعألا نم هدعتو طخلا ردق مظعت تناك برعلا نإ لاق/ةّتآ"#++ 2"
 لجرلا نإ ىتح .فالآ ةعبرأ ردب لهأ ءادف غلب : لاق هنأ ةمركع نع يور امك" " تل

 .هرمأ ميظع نم نيملسملا سوفن يف ٌرقتسم وه امل ؛طخلا ملعي نا ىلع ىدافيل
 ناكو ؛ةباتكلا ملعت ىلع مهثحي هتيم هللا لوسر ناك كلذكو .هرثأو هعقن روهظو ١)

 ضرألا كولم ىلإ ثعبي نأ لجأ نم هسفنل آيتاك هطتخ نسحو اهَمّلَعت نم ذقلتي "1!
 نإ يبرعلا طخلا راشتنا ىلإ ىدأ يذلا وه مالسإلاف ٠ .مالسإلا ىلإ مهوعديآْبتك 7

 ميظعلا راشتنالا اذه رشتنا ىتح .روهظلا جوأ ىلإ هعقرو هايحأ يذلا وه لقن ّملا

 . ءاهريغو ابوروأو ايقيوقإو ايس يف اهريغو ةيمالسإل ممألا نين“ :
 هللا اتك لجأ نم طخلا ن ايطتي رماب] 2 لوسرلا ناك اذاو 00

 ىوقت نم اهنإف ُهّللا رئاعش مظعي نمو» لجو. زم هلل غيظعت الإ كلذ امف .هتلاسوو__. 5#
 يفو بتكي الو أرقي ال يذلا يمألا وهو يَ يبنلا نم كلذ رودص نإو .«بولقلا +
 .هللَع ميركلا يبنلل ةرهاظ ةزجعم دعي دعي طخلا هيف رشتني مل تق 5

 نومأملا ةئازخ يف ناك هنأ : تسرهفلا باتك بحاص ميدنلا نبا ركذ دقلو

 هيف ؛مدأ دلج يف ؛مالسلا هيلع لوسرلا دج مشاه نب بلطملا دبع طخب باتك
 دق ةيلهاجلا تاباتك نأ اذه ىنعمو .نميلا لاجر دحأ ىلع بلطملا دبعل نيد ركذ
 الو .لقألا ىلع يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىتح ةقحاللا لايجألا اهتثراوتو تيقب

 نويدلا نوبتكي ةيلهاجلا يف اوناك دقف .نيدلا اذه ةباتك يف كشلل لاجم
 .قيثاوملاو دوهعلاو فالحألاو

 نب ديعس : مهنم نوبتكي ًارفن رشع ةعضب شيرق يفو ميركلا نآرقلا ءاجو
 ةيبرعلا بتكي ناك يذلا تباث نب ديزو ,بعك نب يبأو ءورمع نب رذنملاو ةرارز
 نب سبع وبأو يدع نب نعمو ءريضخ نب ديسأو ,كلام نب عقارو ؛ةيناربعلاو
 .ةباتكلا مهريغ ريثك ملعت ءالؤه نعو ؛دعس نب ريشبو ,يلوخ نب سوآو ءريثك



 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبتك :ًاعبار
 .بعك نب ّيبأ وه هترجه دعب لوسرلل بتك نم لوأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

 .. سانلا ىلإ هبتك نابتكيو ؛هيدي نيب يحولا نابتكي اناك ناذهف ؛تباث نب ديزو
 .حلاص اذإ هحلصو .دهاع اذإ يبنلا دوهع بتكي بلاط يبأ نب يلع ناكو

 يلع : مهنم باتك ةعضب هسفنل ذختا هُم لوسرلا نأ رداصملا تركذ دقف

 ديعسو .قيدصلا ركب وبأو ,باطخلا نب رمعو نافع نب نامثعو ؛بلاط يبأ نب
 لا نب ةلظئحو ؛صاعلا انيا ديعس نب دلاخو نابأ هادلوو صاعلا

 .تياث نب ديزو .بعك نب يبأو .نايفس يبأ انبا ةيواعمو ديزب
 ةباتكلا نيمزالم اناكف حتفلا دعب ةيواعم هالت مث ؛كلذل سانلا مزلأ نم ديز ناكو

 نب ريبزلاو .كلذ ريغ امهل لمع الو .كلذ ريغو يحولا يف لوسرلا يدي نيب
 دعس نب هللا دبعو ءةئسح نب ليوؤتو و صاقو يبأ نب دعسو ؛ةحلطو ؛ماوعلا
 ::صلقلا نيووصَو .ديلولا/نب دلو ةيمرضحلا نب ءالعلاو ءحرس يبأ نبا

 لزنت تناك يذلا ,ميركلا نآرقلا ع َدمَحم يمألا يبنلا

 ىلتي ام ةباتك ىلإ جاتحاو+هتاتتئلمكآَةَكَوو هلقعو هبلق
 .هيدي نيب نوبتكي ًاباتك ذخّتاف ,يحولا نم هيلع

 نود ةباتكلا نم عون يف اوصصخت باتك مهيف ناك ةباحصلا نأ تباثو

 نيب ام نابتكي اناك نايفس يبأ نب ةيواعمو صاعلا نب ديعس نب دلاخف .هريغ

 يبأ نب يلعو .هّنلَع هللا لوسر مناغم بتكي ناك ةمطاف يبأ نب بقيعمو .سانلا

 طلسلا نب مهجو ماوعلا نب ريبزلاو .دوهعلا نابتكي اناك ةريهف نب رماعو بلاط

 ىلإ هلم لوسرلا لئاسر بتاك ناك تباث نب ديزو .تاقدصلا لاومأ نابتكي ائاك
 لئاسرلا ىلع متخي هني يبنلا ناكو .مقرألا نب هللا دبعف باغ نإو كولملا

 متاخلا كلذ هل بتك يذلاو . تلي هللا لوسر دمحم هيف ًابوتكم ناك يذلا همتاخب

 :ريثك نبا خيرات يفو  رداصملا لوقت امك  ةيمأ نب ىَلْعَي وه
 عبطتو .ةحيحص يأ بولقم ريغ لكشب ةروفحم متاخلا اذه ىلع ةباتكلا تناكو

 متاخلا بتكي نأ ةداعلا نأل ليم يبنلل ةزجعم هذهو .ةبولقم ريغ يأ ةحيحص ةباتك

 بةحيجص ةبانكلا رهظت هب عبط اذإ ىتح كلذ فرعيّلكلاو - ةبولقم يأ ةسوكعم ةباتكب
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 اوفأ هللا نيد يف لخدت ساثلا

 (ماجعالاو لكشلا) يأ اهطقنو فوردلا لكش

 ةرطف ؛ةيبرعلا ةغللا يف مهتعالضو مهتحاصفو برعلا ةغالب تناك

 عضو ىلإ - مهتباتك دنع  ةجاحلا مهيدل نكت ملو .اهآيإ هللا مهحنم ةيزيرغ
 اوناكو .هقطنو مالكلا ةءارق دنع ةهباشتملا فورحلا زيمت تاراشإ وأ تامالع

 نكي مل اذل .اهيناعمل ةلماكلا مهتفرعم نمو تاملكلا قايس نم كلذ نكي

 .مهيدل افورعم («) ماجعإلاو لكشلا

 تراصو هلم دمحم هيبن ىلع ميركلا نقل وقل زنو مالسإلا رهظ امل نكلو
 طالتخا رثك قينحلا مالسإلا ةلاس 0

 مهتءارق دنع ةصاخو مهقطنو مهتغل يفَرهَظي نحللا أدبف :مجاعألاب برعلا
 ظفحت هلكشو هتءارقل ةددحم ْاطْباَوَنَكمَصَولةَحْلِم ةجاحلا تدغو .نآرقللا"

 ماجعإ روهظ ءادتبا دنع برعلا نأ مغرلا ىلع .نحللاو أطخلا نم ةنسلألا

 بوتكملل آهيوشت هيف نوري مهنأل .كلذ نوهركي اوناك اهطقن يأ فورخلا
 يف درو اممف .ةناهإو بس هربتعي ناك مهضعب نإ لب ؛مهتغالب نم ًاصاقتناو
 + ساون يبأ لوق ماجعإلاو لكشلا

 باتكلا ةعاري قيطي اذ نم ينبسي ةادغلا بتك (بتاكاي

 بارعإلاب هيلعتتلكش ىتح هتبتك نيح ماجعإلاب ضرت مل
 باتك ةارق يف يب قثت ملمأ  هتلعف نيح مهفلا ءوس تسسحأ
 باستألاب نهكلصو ريغنم  اهتمهف فورحلا تدل تنك ول
 قطنلاو ةباتكلاو ةءارقلا طبض ةيلمع يف تمت يتلا لحارملا يلي اميفو

 : ميلسلا

 عضول تاراشا وهر .ةحيحصلا ةغلل آقنو اهنم هرصقملا ىنعملا يداتلا (تاكرحلاب ةملكلا هييقتو ةعبض) وه ؛ لكشلا (*
 .حيحصلا هجولا ىلع ةملكلا قطنل اهنحش وا فورحلا قوف.

 .( ع ع ع) و ( ث تب ) ؛ لط ةئبهلا ين ةظامثملا فورحلا طقن رم يل ءاهمم ةهبااشتملا فورملا نم اهتايبل ( فورحلا طفت )وه ؛ مابعإلاا



 ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ىلوألا ةلحرملا :ًالوأ
 .لكشلا وأ ليكشتلا يه ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ىلوألا ةلحرملا

 () يلؤدلا دوسألا ابأ نأ وه رداصملا مظعم هيلع تعمجأ يذلا حجرملا يأرلاو
 اهلخدأو ؛لكشلا يأ بارعإلا تاكرح عدتبا نم لوأ وه ةيرجه 69 ةنس ىفوتملا
 يلؤدلا دوسألا وبأ ةمالعلا دهتجا دقف .هتءارق يف نحللا عمس امل فحصملا يف

 :لثم وحنلا يف ًاباوبأ - بلاط يبا نب يلع نينمؤملا ريمأ نم فيلكتب - عضوو
 بابو .بجعتلا بابو ,فطعلا بابو .ةلامإلا بايو نإ بابو .ةفاضإلا باب
 وه - مالكلا طيض يف ًآاملاع ناك يذلا - ةذلت آيلع مامالا نإ ليقو .ماهفتسالا

 نأ ىلإ تعنلاو فطعلا باب تعضو مث. : لاق .ىلوألا ةدعاقلا هل عضو يذلا

 ير ين مانإا يطا تشمت 00
 .ءاهيلإ نكل مضب ينرمأ ءبلاط

 . 7 نأ ةاورلا ركذو
 ملف ,ةءارقلا دنع أطخلا نم ٍةنسلألا فحق ةِقِجْرَط عضي نأ يلؤدلا دوسألا يبأ نم

 يبأ قيرط ضرتعي نأ هعابتأ دحأل ةرصبلا يلاو لسرأ ىتح .هبلط ىلإ هبجي
 كلذ يلؤدلا عمس املف .هيف نحللا آدمعتم نآرقلا نم آئيش أرقيو يلؤدلا دوسألا
 بارعإب أدبأ نأ تيأرو .تلأس ام ىلإ كتبجأ دق : هل لاقو هروق نم دايز ىلإ بهذ

 ٍدبع ينب نم مهنم ًادحاو راتخاف ًآبتاك نيثالث هيلإ ثعبف .ابتاك ينغباف «نآرقلا
 اذإف .فحصملا دادم نول قلاخي ًآَعَْبصو فحصملا هل لاقو ءسيقلا

 اذإو ؛هقوف ةدحاو ةطقن طقناف فرحلاب قطنلا دنع يتفش تحتف ينتيأر
 دنع امهتممض اذاو ؛هلفسأ ةدحاو ةطقن طقناف فرحلاب قطنلا دنع امهترسك

 يذلا فرحلا بناج ىلإ يأ فرحلا يدي نيب ةطقنلا لعجاف فرحلاب قطنلا
 نيونت يأ "دع تاكرحلا هذه نم ًائيش تعبتا نإف .مضلا ىلع ةلالد هب تقطن
 ذخأو .طقن الب هكرتاف نكاسلا امأو :ىرخألا قوف امهادحإ نيتطقن طقئاف

 داعأ ؛ةفيحص بتاكلا متأ املك ناكو .طقنلا عضي بتاكلاو ينأتلاب نآرقلا أرقي
 .لكش يأ.هلك فحصملا برعأ ىتح كلذ ىلع رمتساو ءاهيلع هرظن دوسألا وبأ

 ,.أيلار لاجرلا لمتكا نئثكو .نوعاطلا ءادب ةيرجم 60 ةنس يفوت (ملاظ نب ورمع نب ملاظ) همساو ؛ يلؤدلا هوسالاوبا (*)
 "يق ..بلاط يبلا ني يلع بحسم .ءارعشلاو ءاهققنلاو نيعباتلا دئاداس.نم دعي ناكو ءوحنلا سس عضو نم لرأ وهو
 .ةرضيلا ءاضلا ءالوو همركأظ ةيواعم ىلع



 يلمع يف ةيناثلا ةلحرملا 1:5“
 كلت ىمستو .ءاثلاو ءاتلاو ءابلا وأ .ء الل عجل ءاحلاك .ة باشتملاٍ ف ورعلا ب

 مّضوب هماهبإو هتمجع لازأ يأ 7

 ,ةءارقلا طبضت يتلا طقنلا مسر يف يلؤدلا دوسألا يبأ عابتأ ننف

 نم مهنمو ؛طسولا ةدودسم ةرودم اهلعج نم مهنمو «ةعبرم اهلعج نم مهنِمف

 ةمالع ةئيدملا لهأ عرتخا مث . ( 0 © « ) اذكه طسولا ةيلاخ ةرودم اهلعج
 يف ناولأ ةعبرأ لامعتسا ىلع سلدنألا لهأ ىرج دقو .ددشملا فرخَدل

 ةقيرطب لكشلل رمحألا نوللاو ,فورحلا ةباتكل دوسألا نوللا ,فحاصملا
 ,لصولا تافلأ ةباتكل رضخألا نوللاو ؛تازمهلا ةباتكل رفصألا نوللاو :طقنلا

 ريتش لوا .ةباتكلا دنع بتاكلا اهدبكتي ناك يتلا ةقشملا ىدم روصت نكميو

 .نآرقلا بارعإ ىلع ا صرح فحاصملا يف الإ يلؤدلا دوسألا يبأ ةقئلط

 ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ةيناثلا ةلحرملا :ًايناث
 زييمتل طقنلا يه ,ةءارقلاو ةباتكلا

 :باتكلا مجعأو .داوسلاب طفت يار فرجل مجِع لاقيف :فورحلا ماجعإ ةلحرملا
 هذه تذختا دقو مرَسف وا تاكرحلار كَفَتلا

 قارعلا ىلعأيلاو ناك يذلا («) يفقثلا فسوي نب جاجحلا نم فيلكتب ةلحّرقلا
 اهعضوب ماق دقو .ةرجهلل لوألا نرقلا رخاوأ ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف
 امهو .(+++) هيقفلا يثيللا مصاع نب رصنو .(+«) يناودعلا رمعي نب ىيحي
 فورحلا ماجعإ يف ةلحرملا كلت تصخلت دقو .يلؤدلا دوسألا يبأ ذيمالت نم

 نم ءزج ةطقنلا نأ نيربتعم ؛ةباتكلا دادم نول سفنب اهطقن يأ ةلئامتملا
 نيب قيرفتلل ءفرحلا ةباتك دنع اههضو نم دب ال هنأ ادجو اذلو .فرحلا

 .ةقشملاو دهجلل ًاريفوتو ,ةباتكلاو ةءارقلل ًاليهست كلذكو .ةهباشتملا فورحلا
 ةءارق يف أطخلا وه فيحصتلاو) فيحصتلا يف عوقولا مدع ىلع اصرحو

 هباشتت يتلا تاملكلا يف الصأ عقي ناك أطخلا يف عوقولا نأل .(ةفيحصلا

 .خلا ... (غمح.ج) وأ (ث .ت .ب) لثم اهفوزحا
 : يلي ام اهنم درون فيحصتلاب ةئيلم بدالا بتكف

 مدار نيت زير اناني رهي نم ياسا ءاياي دفان ريتني رمي 0ةنسيترع يناثلا فسوي نب جاجحلا (*)
 .املاظ انايحاو !ديتسم امكاحو :اذينع اءاجش ناكو ناييسشل آسلعم ناك .هييل ني يز مهيناذاو .بئاط يبا نب يلع
 .نئفلاو تاروثلا هي فصعت تداك نأ دعب نيبومألا مكدحو همكح ديطوث يف نئورم نب كلملا دبع دعاس
 .يلؤلا دوسألا يبا نم ومنلا دخل يوحت بيبأو هيقف وهو ةيرجم (38 ةنس يفوت: يناودعلا رمعي نب سحب (*9إ
 .يناؤدلا هوسألا يبا ذيمالل نم رهو .ةيبرمل اداب املام اهب ناك ؛يلبللا مسام نيرسعت (*4*)



 ؟ كتجاح ام اهلأسف .هيبا ربقب تذاعو زوجع ةأرما قدزرفلا ىلإ تءاج

 مسا ام :لاق .هاوس يل بساك الو هشيج يف يل آنبا كلس ديز نب ميمت نإ تلاق
 : هيلإ بتكو .ًالجر ميمت ىلإ قدزرفلا لسرأف - «سيئخ» اهنبا مسا ناكو  ؟كئبا

 اهباوج يلع ايعي الف رهظب يتجاح ننوكت ال ديز نب ميمت
 اهبارش غاسي الٌمأ ةرّبعل ةّنم هيف ذختاو ًاسينخ لخف
 اهبارت يلع يفاسلا ةرفحلابو دبلاغب ميمت اي تذاعف ينتتأ
 نماف ,شيبح مأ سينخ نبالا مسا ملعي ملف باطخلا يف ميمت رظنو

 .مهلهأ ىلإ اولحرف مهالخف ,شيبحو سينخ نم شيجلا يف نم لك ةيلختب
 نيبيو ؛هباتك مجعي نأ بتاكلل يغبني : ةباتكلا طقن موزل يف ليق دقو

 هيف رثك ؛طقنلاو لكشلا نم هالخخأو طبضلا نم هارعأ ىتم هنإف ؛هبارعإ

 بآتكلا رونو ,رون ءيش لكل زابحيَأ ليقو .فيرحتلا هيلع بلغو ,فيحصتلا
 .هلوصحم مجعتسا .هلوضقمجعت ملاب اتك يأ : ليق امك .طقنلا يأ مجعلا

 ٍصحا نأ هلامع ضعب ىلإ , يسايعلا.لكوتملا آرفعج نأ يكح دقو

 عمجق ؛ةطقن ءاحلا ىلع عقوف .مهددع غليمب انفرعو نييندملا نم كلبق نم
 .دحاو وأ نيلجر ريغ اوتامف ,مهاصخو مهنم هلمع يف ناك نم لماعلا

 :«ءاشأ نم هب بيصأ يباذع» : ةميركلا ةيآلا أرق ةغللا ءاملع نم ًاملاع نأ ىوريو

 «نوسرغي اممو» : اهأرق ,«نوشرعي اممو رجشلا نمو» ةيآلاو .«ءاسأ نم» :
 هيلع صرحي امم وهو - ميركلا نآرقلا ةءارق ىلع فيحصتلا فقي ملو

 ًاملاع نأ ىوريف .ةيوبنلا ثيداحألا ةءارق ىلإ هادعت لب ص رحلا دشأ نوملسملا

 .نطق سيك نمؤملا : ارق .نطف سنيك نمؤملا : يلاتلا ثيدحلا أرق الضاف

 قطني ناك ؛ةليبق يف آدحاو آفرح نأ فيك ىري ؛بدألا بتك عبتتي نمو
 سفن يدؤت تناكو ةملكلا يف همادختسا دنع ىرخأ ةليبق يف آفلاخم آقطن

 ... ىتعملا

 : يلامألا بحاص لوقي
 راو ساج» يه امنا : تلقف ؛«رايدلا لالخ اوساحف أرقي آيبارعأ تعمس

 أرق



 .ريصقلا يأ ٠ حازحزلاو حادحدلا,: لاقيو

 .هكرح اذإ «صمصمو هناسل ضمضم» : لاقيو

 .هلسغ اذإ ءءانإلا ضمضمو ءانإلا صمصم» : لاقيو +5

 ءاطخلا يف عقويو ةطولغم ةءارقلا لعجي طيقنتلا مدع نأ ىرن اذه نمو -

 اهزومر نوكتت افرح 9 يه يتلا  ةيئاجهلا ةيبرعلا فورحلا تناك. دقف

 ءطقنلا عضو نودب ادحاو افرح ربتعت ت ث .ت .ب نأل .طقف افرح 19 نم ةيباتكلا آ

 ثدحُي اذه ناكو .طقنلا عضو نودب ًآضيأ آدحاو آفرح ربتعت خ .ح ,ج كلذكو

 .صوصخلا هجو ىلع ميركلا نآرقلا ةءارق يفو .ًامومع ةءارقلا يف أسبل؛ #

 لكشلا ىلإ ريشت يلؤدلا دوسألا وبأ اهعبضو يتلا ءارمحلا طقنلا تلظو
 تمقافت مث .خلا ... رسكلاو مضلاو مككقلاع ررحلا تاكرح ىلإ ريشت يأ“ 04 2-

 نيعوضوملا الك نأل ,لكشلاب طقنلا يأماجعإلا امالتخا سانلا يشخو رومأل 7 ١
 راص فورحلا طقن يأ ماجع' وللا الإ َفِِتْحَي الو طقنلاب امهيلع لدي 0-3

 طقنب راص فرحلا ةكرح ىلع لدي يذلا لكشلاو ؛فرحلا دادم نول'نسفنب 2“

 ىلع ًافوخ ةءارقلاو ةباتكلا طبض ةيلمع يف ةثلاث ةلحرم نم دب ال ناكو .ءاَرَكب
 .فيحصتلاو فيرحتلا نم ميركلا نآرقلا

 نب جاجحلا نكلو ؛فورحلا ماجعإل اوبيجتسي الأ سانلا ضعب لواح دقو
 ماجعإلاّمعو .هيأرل عيمجلا عضخأ دادبتساو ةوطس نم هنع فرعي امي يفقثلا فسويا

 دقو اذه .هونسحتساف هتيمهأ سانلا فرع مث ,هريغو ميركلا نآرقلا نم بتكي ام عيمج

 يف فورعملا بيترتلا وهو رخآ آبيترت ةيبرعلا ةيدجبألا بيترتب ىيحيو رصن ماق

 وهو ةهباشتملا فورحلا رواجت هيف يعور يذلا ةغللا مجاعم 2
 .«يالو ه نم ل كق ف غ ع ظ ط ض ص ش سد د خحج ث تب ٠١
 ىلع طقنلا يأ ماجعالا عضو يذلا نأ ىلإ .رداصملا ضعب بهذتو

 مث ؛ةيادب ناك امنإ اذه هدهج نكلو :(«) ةردج نب رماع وه مالسالا لبق فورحلا
 ىلع طقنلا الخدأو هاحضوأو هلمع المكأف .مصاع نب رصنو رمعي نب ىيحي ءاج

 .(لوآلا يايلاب هركذ ءاج كو) .ةيبرعلا فورحنل ارمضو نم لوث مهنإ لينا يذلا ةثالثلا دحل وم ٠ ةردج نبرماع (*لإ



 امهذاتسا اهعضو يتلا ليكشتلا طقن عم امهلمع ضراعتي ال ىتحو .فحصملا

 نول سفنب فورحلا طقن لعج ىلإ ابهذ ءرمحألا نوللاب يلؤدلا دوسألا وبأ
 :يفيفع لوقيو .اهتباتك يف لمعتسملا دادملا

 7 ناك فورحلا ماجعإ عارتخا نأ .فصان ينفح مهنمو نيثحابلا ضعب ىري

 لوأ يف تعضو دق فورحلا نوكت نأ دعبتسيو ءسابع نباركذ امك مالسإلا لبق

 نأل .امهنيب زيمي ام نود نيهباشتم نيفرح دوجو نم سبللا اذه اهيفو اهرمأ
 «فّورحلا عضو ساسأ نوكي نأ امإف .فورحلل نيعضاولا ةمكح يفاني كلذ

 لهاست مث .فورحلا رئاسل فلاخم صاخ لكشب فرح لك زييمت وه ءءادتبا

 ةروص تعضو دق نوكت نأ امإو .لكش يف لكش جمدناف نمزلا لوطب باتكلا
 ل كلذو ,فرح نع فرح هبزيمتيل ءادتيا ماجعإلا اهعم عضوو فورح ةدعل ةيطخ
 رح اهل نأ قت دخش سكن يو ار لحسن تورم نأ: :حجرألا وه

 ثحابلا لوق دح ىلع تايدجبألا ساسأ وه يذلا يقينيفلا طخلا يف
 لعج دق ةيبرعلا فورحلا,عضاو.نوكي«كإ مقب:الف .يبرعلا طخلا ساسأ مث نمو
 .اهضعب نع اهزيمي ًأطيقنت اهل عضوو ,ةفودرملا فورحلا نم اههباشي ام اهساسأ

 ّيف“زهظ ةهباشتملا فورحلا ىلع طقنلا نإ : دجتملا روتكدلا لوقيو
 .ادج ركبم نمز يف :تايدربلا اهب تصتخا يتلا ةّتيللا ةباتكلا

 اهفورح ضعب ىلع ناك ؛ةيرجه 22 ةنس ةخرؤملا ةيرصملا ةيدربلاف
 عبري يتلاو ,فئاطلا دس ىلع تدجو يتلا ةيرجحلا ةباتكلا كلذكو.شقر

 رت ًافورعم ناك طقنلاف نذإ .اهفورح ضعب ىلع شقرلا رهظ ,ه 58 ةنس ىلإ اهخيرات
 "6 :(م) ه 90 ةنس ايفوت نيذللا رمعي نب ىيحيو مصاع نب رصن لبق ًالمعتسمو
 ةهاحضوأو نيقباسلا لمع المكأ امه لب ؛ طقنلا اعرتخا ناذللا امه سيلف
 ةردج نب رماع نأل ةقباسلا ءارآلل آدييأت ىرن الو.فحصملا ىلع طقنلا الخدأو

 عيمج تناكل الإوءاهطقن سيلو ةيبرعلا فورحلا اوعضو نيذلا دحأ وه
 .ةطوقنم مالسإلا لبق انتلصو يتلا صوصنلا

 ”ةِبتاك ناك ةيواعمو -شقرلاب ةيواعم ىصوأ هلم هللا لوسر نأ ىوُريو

 نيك يناوضلا سس نب سمحي ةافو ناب توكذ رداصملا نآل هدحو يتيللا مصاع نب رصن ةافو ةنس يم ةيرجه 90 ةنس نأ وديب (*)
 0 .ةيرجم 129 ةنسا

 وب



 لوسرلا نع هيف ءاج ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا هدروأ رخآ أ صن لقنو . طقنلا نع

 .ءايلاب اهوبتكاف ءاتلاو ءايلا يف متفلتخا اذإ : لاق هنأ
 تلصو يتلا ةيداملا قئاثولا تماد ام تاياورلا هذه لوبق نم عنام الف 77

 .اهديؤت اهفالخو راجحأو تايدرب نم ءانيلإ 6

 (فورحلا ىلع طقنلا يأ) ماجعالا عضو يذلا نأ ىلإ داقتعالا انب ليميو
 صوصتنلا مظعم نآل ,يناودعلا رمعي نب ىيحيو يثيللا مصاع نب رصن ًالعفًمَّم 1

 دجنالو ؛(ةطوقنم يأ) ةمجعم نكت مل انتلصو يتلا ةيوتكملا نآرقلا تاحفضفاوأ
 آفورعم  نيثحابلا ضعب ىري امك  طقنلا ناك اذا ةطوقنم ريغ اهكرتل ًابْبس؛#

 وبأ زق دقو ةركشتلا يلاو م :ز نم فيلكتب ةيواعم ةفالخ

 | ةلحرملا نأو .يلؤدلا دوسنألا

 نب رصنو رمعي نب ىيحي اهعضو دقو يفقثلا فسوي نب جاجحلا نم فيلكتب

 ةثلاث ةلحرم نم دب ال هنآب سابعلا ينب ةلود نمز يق سانلا ىأر مث .مصاع
 رييغتب امإ ؛ةيبرعلا ةغللاو ميركلا نآرقلا ظفحتو قطنلاو ةءارقلاو ةباتكلا طبضتا

 ماجعإلا ةقيرط رييغتب وأ لكشلا ةقيرط
 ملاعلا دي ىلع سابعلا رصعلا لئاوأ يف ةثلاثلا ةلحرملا تمت اذكهو

 نم وهو ؛ةيرجه 170 ةنس ىفوتملا (++) ءيديهارفلا دمحأ نب ليلخلا» ليلجلا

 علطضاف «ةيبرعلاب آملع سانلا عسوأ ناكو .مالعألا ةيسابعلا ةلودلا رباكأ
 لكشلا ىلع ةلالدلل يلؤدلا دوسألا وبأ اهعضو يتلا  ءارمحلا طقنلا لادبإ ةمهمب

 ةرسكلاو ةمضلاو ةحتفلا يه ةينامث تاراشإ وأ تامالعب اهنع ضاعتساو -

 ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف تمت دق

 .(ةيمس نب دايزإ رئاصملا ضعب يف درو )ل
 .اهب برعلا راعشلا رصحر ضورعلا مل جرختسا نم لرأ رهو ةيرجه 170 ةنس يفوت : يديفارفلا دمح] ني ليلخلا (* ”)'

 نم تيبلا وه صخلاو) لاومالا هملعي نوبسكي هتذمالت امنهب ةرصبلاب صخ يف نكس .ةنس وزغيو ةنس جحي ناك
 ؛ دحاو تيب يف ةيبرعلا ةفللا فورح عمج .(رجشوأ بصق 2
 . © يبنلا دعب دمحا يمس نم لوأ هوبلو (راطمم ءالجن اهب جيجضلا ىظحي تفزب ذا سعشلا لثمك دوخ قلخ فص) يع

 تشو عجرق هل قبسي مل آملع هللا هقزري نأ ةكمب اعد هنا ليقو .هيويبس ذاتسا وه دمحا نبا ليلخلاو
 .هثم ىكنا ةياحسملا دعب ةيبرعلا يف نكي مل  نولوقي سانلا ناكو ءاكذلا يف ةيآ ناك .ضورعلا هيلع



 يتلا يهو ؛( ءآ“ ' ' ): اذكه ةلصولاو ةزمهلاو ةدملاو ةدشلاو نوكسلاو

 نآلا سانلا اهيلع
 نيب عمجي نأ بتاكلل نكمأ دمحأ نب ليلخلا اهعضو يتلا ةقيرطلا هذهبو

 ةيلمع هيلإ تلصو امب نوملسملا حرقو .سبل يأ نود دحاو نولب طقنلاو لكشلا
 يذلا ديدجلا لكشلابو طخلا لامجب ءارعشلا ىنغتو ةءارقلاو ةباتكلا طبض
 بتاك ةباتك فصي مهضعب لوق نمو ؛ةيبرعلا ةغللا فرحأ ىلع لخدأ

 رمث هناصغأ يف لكشلاو رجش هطخ فرحأ ناكو

 ريغ اهضعب ,ةينآرقلا صوصنلا نم ةعومجم ةيلاتلا تاحفصلا يف انتبثأ دقو
 دوسألا يبأ ةقيرط ىلع ةلوكشمو ميدقلا يفوكلا طخلاب ةبوتكم اهضعبو ,ةطوقنم
 طبض لحارم نم يلؤدلا دولت يبا”ادعب ام ةلحرم نيبت اهضعبو .يلؤدلا
 ((213 2 21 /210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 لاكشالا). ةباتكلا

١ 
 ععو
. 1 ! 1 
 9 1 م / 3 5

 5 مع - 3
 8 26 «-ىن

- 
 هل
 كلل
 الم
 طا( ه

 ١ 3 6

 اه ينع
 00 عج
3 0 

 حسم (204) مقر لكش
 طلاب ميركلا نآرقلا ثم

 تهم المك
 رانك ةيآلإ تح 17ةيآلا نم

 م1999 ةرهاقلا هبادأو يبرعلا طخلا خيرات ؛ يدركلا رماط دسحم («)
 .م 19:7 ةرماقلا _ ةييرعلا ةباتكلا ةصق ؛ ةعمج ميهاربا دا
 9 سم م 1971/5/1 يسرعلل طخللا يف ةيبرعلا لودلا يثوعبمل ةيييردشلا ةرودلا تارضاحم ؛ ميهاربإ ديس
 5 09 سس .م 1954 ةرهاقلا .ةيبرعلا ةفثلا ةايحو بدآلا خيرات ؛ فصان ينفح
 ع 230 س .م 1959 ةرماشلا .ركذلاو ةفاقلا راوطا : يدنجلل يلع
 ١ للا ءزجلا .ناويحلا باتك ؛ ظحاجلا
 (م 155* ةرهاقلا 3 ءزجلا .نادلبلا حوتق ؛ يزدالبلا ىبحي نب دمحا



 رتسا نمالا .ميجر نطيش لك نم - 4
 رآلاو .نيبم باهش هعبتأف عمسلا ق 2

 ور اهيف انيقلأو اهنددم ض 3

 نوزوم ءيش لك نم اهيف انتبنأو يسا -4

 متسل نمو شياعم اهيف مكل انلعجو 5
 زخ اندنع الا ءيش نم ناو .نيقزرب هل -6

 رأو .مولعم ردقب الا هلزنن امو هنث 7
 امسلا نم انلزنأف حقاول حايرلا انلس -8
 ْن .اف ءام 9

 دقتلسملا انملع دقلو .ن ١١

 .رختَسملا انملع دقل 2
 آلا اَنَقَلَح دقلو . ميلع ميكح هنا مه 3

 اجلاو . نوتسم أمح نم لصلص نم نسن 14

 ذاو . مومسلا ران نم لبق نم هنقلخ ن -5
 (ىرخل ةددعتم رداصمو 68 ةحفص دجنملا نع)

 يهو ,قرجهلل يتاثلا نرقلا نم ميدقلا يفوكلا طخلاب ميركلا نآرقلا نم ةحفص (ة05) مقر لكم
 .ردقلا ةروس نم يهو .ءارمحلا طقلاب لكشلا يأ يلؤدلا دوسالا يبا ةقيرل ىلع ةلوكشم



 رطسألا بسح (205) مقر لكش صن

 ىتح يه مالس رم |

 رجفلا علطم -2

 رلا هللا مسب 3



 (207) مقر لكش صن
 ؛رطسألا بسح
 دنع نيذلا نا»

 نوربكتسي ال كبر

 هتشدابع نع
 هلو هنوحبسيو

 *« ,نودجسي

 يبا ةقيرط ىلع ةلوكشس يهو ميدفلا يفوكلا طخلاب ميركلا نآرقلا نم ةحفص 207 مو لكي
 يمو (ةبادكلا دادم نول نع هول فتخي ءارمح طقنب لكشلا ربق فيك ظحاليو) ينؤدلا وسلا

 5 // زم الك مهر ةيآ رخحآ .فاوعالا ةروس نم

 (208) مق لكش صن
 هرطسالا بسح

 تيا عبسو نوتمثو ناكئانمةزقبلا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسن
 التتكلا كلذ ملا

 ذلا نيقتملل ئرم هيفايبي
 و بيغلإب نونموي ني
 مهئقزر اممو ةولصلا
 ١ لزنا امب نوئفوي نيذلاو نا
 ابو كلبق نم لزئا امو كيل
 ىلع كئلوا نونقوي مه ةرخيآلا
 ٠ مه كئلواومهبر نم ىذه

 ىلع ءارمحلا طقنلاب ةلوكشم يهو .ميدغلا يفوكلا طخلاب ميركلا نآرقلا نم ةحفصم (308) مقر لكش داقلا ن2
 .ةقيرط ىلع ةباتكلا دادم نول سفني ةريفصلا ءادرسلا طقنلاب ةطوقتمو .يلؤدلا دوسألا يبا ةقيرم تناك فاقلا نأ فيك ظحاليو ,
 .ةرقبلا ةروس نم يهر مصاع نب رصنو رمعي نب ىيحي «قوف نم ةدحاو ةطقنب بتكت
 « لفسا نم ةدحاو ةطقنب ءاقلاو

 راوجب يهو نيراطعلا ةبتكمب ةامسملا ستوتب ةيتطولا بتكلا راد ةظوفحملا فحاصملا دحا نع القت)
 (ةتوثيزلا عماج



 نآرقلا نم ةحفص (209) مقر لكش
 يشو ميدق يفرك طخي يمو ميركلا
 دوسالا يبآ ةقيرط ىلع ةلوكشم
 طقتي لكشلا رهظ دقو «يلؤدلا
 دادم نول نع اهنول فلتخي ءارمح

 ةياتكلا

 انيرخ ىف رحم بلا يفوكلا طلاب ةيوتكم فمصم نم ةحفص (3/0] مقر لكش... خلاب ةبوتكم فمصمم ةقرو نم ةمطق (2/1) مقر لكسش
 /بقيزلا لاه <لكشلا ىلع لدت يتلا ءارمحلا طقنلا ةطساوب يأ يلؤدلا دوسألا يبأ 2 .يلؤدلا دوسآلا يب ةقيرط ىلم ةلوكشم ميدقلا يفوكلا

 .( يداليم رشاملا نرقلا

 ميلا يفوكلا طخلاب ةيوتكم ةيمذم ةيئابن فراخزب 1 اك طهيشاوح تفرخز فحصم نم ةقارو (212) مقر لكش.
 ,نارربقلا ةنيدمب ناوريقلا عماج ةبشكم نم وا نب يم امك ب

 . .(يوتتهلا ثلاثلا نرقلا رخاوا نم اهنا ركذ) سنوتب ٠١ 4 ا( و رع يح



 (213) مقر لكش صن
 رطسألا بسح
 رهنت الف ئاشلا انآ
 ثدحف كبر ةمعتُب امآو

 ةيكم تايآ ينامث حرشن ملا وت
 ميحرلا نمحرلا هللا مشب
 كردص كل, جربتي ملآ

 كرزو كنع انعِضْؤو
 ٠ كرهظ ضف" يذلا

 يلع ةيوقكم يلطف ييرغم طخ م عل
 اليو .يرجهلا سداسلا نوقلا اهنابسإ ناولالاو
 هلفسأ نم ةدحأو ةطفنب افلا ءقوف نم ةدحاو لب يا
 .(جوشلا ةووسو ىحسخلا ةروس نم)

 اهتيمهأو (3) ميقرتلا تامالع :ًاعبار
 نم هضعب زييمتل بوتكملا مالكلا ءازجأ نيب عضوت تامالع وه ميقرتلا

 هتءارق دنع توصلا عيونتل وأ :ضعبأ
 تامالعلا هذه يلي اميف درونو -أ

 ١ اذكه مسرتو (ةلصافلا وأ) ةلصفلا :

  -2اذكه مسرتو ةطوقنملا (ةلصافلا وأ) ةلصفلا ِ

  3اذكه مسرتو (ةفقولا وأ) ةطقنلا .٠
  4اذكه مسرتو ناتطقنلا :

  5ِ؟ اذكه مسرتو ماهفتسالا ةمالع
 !  اذكهمسرتو  (رثأتلاوأ) بجعتلا ةمالع-6

 13و 14و 3 ص 1977/10/0 ةيبرعلا تاطوطتسلا ههعم يف ةموبطملا ”هروششو يبرعلل طخلا“ةرضاحم نم ؛ ميهاربا ديس (]
 418 417 416 5!4 نص هيئادأو ييرملا طخلا خيرات + يدركلا رهاط دسحم د 3



 اذكه مسزتو ناسوقلا 7
 2-5 *«ر> 2 اذكهمسرتو صيصنتلا ةمالع 8
 0 0 اذكهمسرتو (ةلصولا وأ) ةطرشلا 9
 ادحي# 2 اذكه مسرتو فذحلا ةمالع 10

 32 ميقرتلا تامالع لامعتسا عضاوم -ب

 ١ ضعب زييمتل أدج ةفيفخ ةتكس ينعت يهو («) : ةلصافلا وأ ةلصفلا (2
 عضوتو .رخآلا هضعب نع مالكلا ءازجأ :

 - نر دي . ةدئافلا مات مالك اهعومجم نم بكرتي يتلا لمجلا نيب
 1 . ىرخأ تاملكب ةلصتملا ةدرفملا تاملكلا نيب -

 رميهقخا رج .هماسقأو ءيشلا عاونأ نيب -
 #2002 راقلا فقي نأ ينعت يهو (:)[ ةطوقنملا (ةلصافلا وأ) ةلصفلا 2

 35 .”ةلصافلا ةتكس-ْنم ليلقب لوطأ ةطسوتم ةفقو اهدنع
 دولعلاَلكَجلا نيب -: لمعتست يهو

 .اهدعابت ببسب ضعبب اهضعب

 552"ةببسم نوكت وأ .ىلوألا يف آببس امهنم ةيناثلا نوكت نيتلمج نيب -
 . ىلوالا

 ري / ىنعملا ةماتلا ةلمجلا ةياهن يف عضوتو (.) : (ةفقولا وأ) ةطقنلا 3

 ليك .ةيظفللا اهتالمكم لك ةيفوتسملا
 ري :/هلبق امم هزييمتو امهدعب ام حيضوتل نالمعتستو (:) : ناتطقنلا -4

 / | : عضاوم ةثالث يف كلذو

 7 و .لوقملا مالكلاو لوقلا نيب -
 سات هعاونأو هماسقأو ءيشلا نيب -
 1 . هلبق ام حضوي يذلا مالكلا لبقو ةدعاق حضوت يتلا ةلثمألا لبق -

/ 
 درر ءيش نع اهب مهفتسملا ةلمجلا ةياهن يف عضوتو (؟) : ماهفتسالا ةمالع 5
 8 | | ييباهب ربعملا ةلمجلا ةياهن يف عضوتو (!) : (رثأتلا وأ) بجعتلا ةمالع -6



 يتلا ظافلألا امهنيب , مالكلا طسو يف ناعضوتو ( ) : ناسوقلا 7 .#

 . ةضرتعملا لمجلاك ,مالكلا اذه ناكرا نم تسييل 0 ٠

 هفرحو هصنب لقني مالك لك هب نامضت لكشب ناعضوتو « ٠ : صيصنتلا ةمالع 8 7

 نكرلا لاط اذا ةلمجلا ينكر نيب عضوتو (-) : (ةلصولا وأ) ةطرشلا 07372. ,٠ ال(
 لوأ يف ًاناونع اعقو اذإ ,دودعملاو ددعلا نيب عضوتو .اهمهف ليهست لجأل ؛لوالا بنس“

 ةلمج امهنيبو اهنم ناتنثإ عضوت تحبصأ نأ ىلإ اهلامعتسا روطت دقو .رطسلا | +٠
 .اهحاضيإ وأ اهراهظإ داري ةرابع وأ ةملك امهنيبو اهنم ناتنثا عضوت وأ ,ةضرقتعم 11

 مالكلا نم فوذحملا ناكم يف عضوتو (...) : فذحلا ةمالع - 0 اخلي 1| | -

: 

 آمعط يبرعلا طخلاو ةيبرعلا ةباتكلا جلع ميقرتلا تامالع "تفضأ دقل 1-7
 وأ وروما ةمالعو بينتلا ةمالعأنإ يق | ىتح ةربغم انسحو ارا 70

 .ةئيضم سورع ديج يف ٌولْؤِل تابحك يبرعلا ظَحلا تاملك طسو .ةلضافلا_ + 2-7
 الصر ةصوصرم اهروطس نأ انيأرل ةَميِدقلا بتكلا دحأ انظحال ولق

 ىلإ ريشت تامالعالو , اهلمج نيب لصاوف الو .اهنيب ةجرفال .ًابراقتمو ارواَجتم
 لخادت هنع مجن يذلا رمألا ,بجعتلا وأ ماهفتسالا عقوم وأ ةلمجلا ةياهن
 .يناعملا بارطضاو تاملكلا

 خيشب بقلملا « يكز دمحأ ؛وه ميقرتلا تامالع عضوب ماق يذلا نأ ركذ دقل

 ال ملعلا نم ةجرد غلب امهم يبرعلا ناسللا ناب سحأ دقف .م1934 ىفوتملا ةبورعلا

 .تارابعلا ميسقتو لمجلا لصف عقاوم فرعتي نأ نايحألا رثكأ يف هل ىنستي
 ناسللا اذه نإف كلذل .اهدنع توكسلا نسحي يتلا عضاوملا ىلع فوقولاو +

 مهفلا ليهست اهنم فدهي ةباتكلا يف ةموقرم زومر ىلإ ةسام ةجاحب يبرعلا
 قسشلا قفو ةيبرعلا ةباتكلا ىلع ميقرتلا تامالع لاخدإ ىلع لمع اذكهو .كاردالاو
 .ميقرتلاب لمعلا اذه ةيمست ىلع حلطصاو .ةيبوروألا تاغللا ةباتك يف لمعتسملا

 ,يبرعلا طخلاو ةباتكلا نساحم نع اهفشك بئاج ىلإ هذه ميقرتلا تامالعو

 دو



 ةينمز ةجاح يهو .هتاءوس وأ نومضملا ةوالحو ؛تاملكلا ءبخ جرخت يهف
 .اهيرتعت تناك يتلا ةفاثكلاو ص رلا نع ةباتكلا دعبتل روطتلا فورظ اهتضتقا

 : ميهاربإ ديس ذاتسألا لوقي
 ,ةملكلا هذهل يقيقحلا ىنعملاب انيلع ةدفاو تسيل هذه ميقرتلا تامالع نإ

 روصعلا ربع نآرقلا ةءارق نأ كلذ اهتبيبرو ةيبرعلا ةملكلا ةديلو يه امنإو

 "يتوص ءادأ ىلع اهعيمج دمتعت تناك ظعاوملاو بطخلاو رعشلا ءاقلإ ةقيرطو
 ميقرتلا تامالع مويلا هحنمت ام اهحنميو ةظوفلملا تاملكلا يناعم زر 1

 ريبعتلا ةوقو موهفملا حوضو نم

 هديوجت ةقيرط نإف ,نيثرقملا تاوصأب لتريو وجي نيح ًالثم نآرقلاف
 ىلإ ةيآلا ٌئزجي ئرقملا نأل .ةباتكلا يف ميقرتلا تامالع ماقم موقت هليترتو
 ةولتملا ةءورقملا ةيآلا ىلع هتوكتَب سفكعيو .اهانعم ةرقف لك لمكتست ,تارقف
 :بجعتلا ريثت يتلا ةيآلل بِجعُتلا ةحّفن إيطعي هارتف .ىنعم نم هيلإ ريشت ام
 يفو ,راكنتسالا تايآ يقرإإ ولطملائتجعتلا ةمالع هتوصب عضو هناكف
 7 . .تارشبملا تايآلا يفو .ديعولا تايآ

 ةديدجلا طخلا ةلاسر :ًاسماخ

 ةباتك لالخ نم ةيدمحملا ةلاسرلا رشنل ةليسو يبرعلا طخلا ناك نأ دعب
 حصا ... ةفرعملاو ملعلا رشنو نيودتلل ةليسو ناك نأ دعبو ؛ميركلا نآرقلا تايآ
 .ةينفو ةيلامج ةفيظو هل تحبصأو عادبإلاو رحسلاو لامجلا رهاظم نم ًارهظم
 ةلج يدايأ هتروطو هتدهعتو .هيف ىرخأ عاونأ عادتباو هملعت ىلع قباستلا أدبو
 يف ةياغلا غلب ىتح ةعدبملا لوقعلاو ةرقابعلا نم ةعومجم لمانأو نيطاطخلا نم
 ,بابلألاب ذخأ ام رحّسلاو لامجلا نم ققحو .هبيكارت ةسدنهو هفورح مسر
 حبت ,ناردجلاو ةحرضألاو عماوجلاو بيراحملا طخلا اذه فرحأ تلتعاف
 يبرعلا طخلا راصو .سانلل ًاسورد نوكتل ميركلا نآرقلا تايآ لقنتو .هللا دمحب
 ,اهتغالبو اهتوص نع ًاريبعت اهدشأو ؛ةيبرعلا ةغللاب اقاصتلا لامعألا رثكأ



 نم هنمضت املو نومضم نم هاوتحا امل ءسدقم ثرإك لايجألا هتلوادتإ

 رايتخا يف عفادلا وه ةملكلا يف هحوضوو فرحلا لكش راصو .روصو ناعم

 .ةلمجلا وأ ةرابعلا هب بتكتس يذلا عونلا
 ةفاضإ وأ ريوحت يأ تاب ىتح ؛ًاريثك هيف غلوب ّدح ىلإ هعاونأ تددعتو 79+

 رثكأ هعاونأ تغلبو .ًاديدج آمسا كلتميو ًاديج ًاعون ربتعي هفورح نم فري“
 كلذو ,طوطخلا يأ (*) مالقالا هذه نم آضعب يلي اميف ركذنس ًاعون نينامث نم -*--
 + يه طوطخلا هذهو  ينفلا فرتلا ليبس ىلعأ !| ١ ١

 هذه نمو .ثلثلا طخ «نيثلثلا طخ ءفصنلا طخ ءراموطلا طخ
 «فصنلا ليلج طخ .راموطلا رصتخم طخ : ةيلاتلا طوطخلا تدلوت طوُطْطّلا #

 طخ « - جابيدلا طخ نم اذه دلوت دقو. جافرخلا طخ .ثلثلا فيفخ خت, ١
 راغ ىمسيو تارماؤملا طخ  ثلثلا ليقكرمٍدلؤتدقو  ةبرشألا طخ :يعيمشللا““

 - مرحلا طخ نم دلوت دوهعلا طخو «!بنيثلثلا نم دلوتو «حانجلا وأ ةيلحتأ#”#
 حتفم نم اهعيمج تدلوتو  يساؤرلا

 .(**) ثلثلا فيفخ نم دلوتملا عاقرلا طخو ؛  تضنلا 2

 ءامسأ ؛هركذي ملردصم نعآلقن يبرعلا طخلا خيرات باتك بحاص دروأو ١

 «عونصملا ؛ديواجتلا ,قشملا : يهو .اهؤامسأ الإ قبي مل ةرثذنم ىرخأ طوطخ
 طخلا هئم ردحنا يذلا زوماريقلا ءيلحسلا ءيطولسلا ,ءفصارلا ؛لثاملا 7

 .ةيبرعلا طوطخلا عبتتم ىلع ةبيرغ ءامسأ يهو  فلؤملا لوق دح ىلع يسراقلا
 .اهيراغمو ضرألا قراشم يف يبرعلا طخلا عاش مالعألا ءالؤه لضفب

 راشتنا لضفبو .هي تنود يتلا ةيمالسإلا ةفاقثلا عومجم يف هتناكم تلجت دقلو
 .نيركفملا ةمثأ تافلؤم تظفح ,يرجهلا عبارلا نرقلا يف طخلا ديوجتو ةباتكلا

 ناك ؛يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةفاقثلاو ملعلا يف ةورذلا مالسإلا غلب نيحو
 .هتافنصمو هبتك ةيلح يبرعلا طخلا

 اهنم قبي ملو ,ترثدناو طوطخلا هذه عيمج تشالت مايألا رورم عمو
 .نيعدبملا نيطاطخلا ضعب هروطو هنسحو هدوج امم ليلقلا ليلقلا ىوس

 انلقف . ”اطخ“ةملكب انه ”ملق" ةملك نع انضعتساو .(رامولعلا طخ يإ) رامولعلا ملق لاقيو .طوطعخلا ىنعتو ؛ مالقالا (*)
 .اهنآلو .ئراقلا نهذ ىلإ ىثعملا برتقيل كلذو ,«... فصنلا ملظو ءرامولعلا ملف“ نم الدب «... فصنلا طخو .«رامولعلا طخ
 ءاندمتما ام اذهو .ةعقرلا طخو خسنلا طخ. نلوفك .ملق ةملك نم رثكأ عوتلا ىلإ فرصعتت طخ. ةملكق .حصالا يأ
 .(سئاسلا بابلا) باتكلا اذه نم رخآ عقوم يف آضيأ كلذل ائوشأ دقو انباتكب.

 30 ىم .م 1972 دادغب ةعيط ..يبرعلا طخلا عئادب ؛ نيدلا نيز يجان (**)





 , ةسدقملا فخساو ةذامحألا هبايقب نايفصا ةديدعب ةعمجلا مجسم
 م1101 ةتسب ةقجالسلا ديع ىلإ خيرات يف عجري



 لاعبا طنا شانم

 .هتأشن ذنم يبرعلا طخلا اهب مستا يتلا ةلاصألا :ًالوأ

 . ةيمالسإلا ةراضحلا تامس مهأ نم يبرعلا طخلا :ًايناث

 . طخلا عون رايتخا يف (ةلمجلا) وأ ةملكلا ةيمهأ :ًاثلاث

 ٠ فورحلا عقاوم رييغتب ةملكلا ةيلامج ريغت :ًاعبار

 . ةلاطتسالاو ديدمتلل يبرعلا طخلا فرحأ ةيلباق :اسماخ

 0 1 ظؤطلخلا لمجأ يبرعلا طخلا :ًاسداس

 :_ .يبرعلا ظِحَلاَب بتكي ميركلا نآرقلا :اعباس

 .ىرخألا تاغللا ةباتك يف يبرعلا طخلا لامعتسا :ًانماث

 .ةيبرعلا فورحلا امهب عتمتت ناذللا لازتخالاو زاجيإلا :اعسات

 .ةئيهلاو مسرلاو نيوكتلا يف ةيبرعلا فورحلا هباشت :ًارشاع

 .راغصلا ميلعت ةيلمع يف يبرعلا طخلا فرحأ هباشت ةيمهأ :رشع يداح

 .ةيبرعلا فورحلا امهب عتمتت ناتللا ناتديرفلا ناتيصاخلا :رشع يناث



 ال امم صئاصخلاو تازيملا نم ةيبرعلا فورحلاو يبرعلا طخلا كلتمي

 ... ملاعلا تاغل نم ىرخأ ةغل ةيأ فورح يفرفاّوتي 5

 ىلإ «ةفلتخملا اهتايلامج ىلإ ,ةيبرعلا فورحلا لاكشأ ددعت نمف

 باسحلا مولع يق ةفورعملا اهتيحالص ىلإ .ةددعتملا اهتاقيبطتو اهتانييزتإ
 عست اهيف ذإ ... ةيباسحلا ماقرألا ىلع ةلالدلا يف اهلامعتساو لمجلا باسخ "1

 فلألل دحاوو ؛تاثملل فورح عستو .تارشعلل فورح عستو ,داحآلل ٍفوُزخ

 رومالا نم كلذ ريغو تايفولاو ثادحألا خيرأت يف مدختست اهلعج يذلا رمألا ..!” 5

 يذلا ةيبرعلا ماقرألا ةصق يناثلا انباتك:يف هحرش يف انضفأ ام اذهو 7<

 7 - ابيرق ردصينت<
 ةيبرعلا ةفرخزلا رصانع نم آماهةَوصنع-دْغت ةيبرعلا فورحلاف 77+

 ةجرد ىلإ اهيف اولصوو اهوعدتبإو برعلا,نوتاَتفلا اهب رهتشا يتلا ةيمالسإلاو _؟

 طوطخلا عاونأب تكرتشاو ةيفرخزلا تاعادبإلا ترثك ىتح ..ناقتإلا نم ةيلاع <“

 .اهريغو ةيفوكلآ
 آرهاظ ًادامتعا يبرعلا طخلا ىلع ةفرخزلا دامتعا نإف ؛كلذ نم رثكأو لب

 فراخزلاو ةيبرعلا فورحلا نم لعج ةثيدحلاو ةميدقلا ةينفلا اهلامعأ عيمج يف
 فورحلا تمدختسا دقف .رخآلا امهدحأ لمكي ناقرتفي ال ناونص ةيبرعلا

 ةيفزخلا عطقلاك .. هرصح نكمي ال امم ةيمالسإلا نونفلا تاجتنم يف ةيبرعلا

 يناوصلاو ةيئدعملا فحتلاو ينابغألاو يناشيقلاو جاجزلاو جيسنلاو
 .عوردلاو ذوخلاو فويسلاو ربانملاو باوبألاو يناوألاو تايرثلاو قيرابألاو
 ةحرضألاو دجاسملاو ةدمعألاو روصقلاو رئامعلا يف فورحلا تمدختسا امك

 .خلا .. بهذلاو ساحنلاو ةضفلاب ميعطتلاو شقنلا تاعانصو ةسبلألاو بتكلاو

 .(1) (225 مقرلا ىلإ 214 مفرلا نم لاكشألا رظنا)

 .ثحب نم هددصب نحن اميف اهليصفت ىلع يتأنس ةديدع تازيم بناج ىلإ اذه

 كطعالم»ب ظمعر كمومعلنم ةفاحسماج "!لامعموممفتم !مءاسفوع ذه طعوش# انهسسع (© مز
 (80ازنأع هعجددصتممب هدوم 6اك - 670 (تائلثيسوماو) تدرس

 - 156 3م ممر ءمودعلتم 8« دممتعد ”!ءامجدومعتم !ممدساملوع زم دعرط* الواسع (9) رح "2
 ايست اود تدمع ديم 010 اسلم : 1.2.15 كن هما د( اهلصنع ممدوا 3 :

 ةعادسناثوطع 1ةفووطاذعاع الهه 151606 ةيينئرملا ةدلقاب (ناريإ . يمالسإلا ملاعلا) باتك 1



 ينكر دم ىساخلا نرفلا .ناهفصاب مامالا دجمأس 4215) مقرلكمش
 ةفرخزلا عم يبرعلا طخلا كرتشلا بكت جذومت

 رملا طفلا كارئاشا نيبي جذومن .(214) مقر لكش
 عاجز .ةنينق نع ةرابع يهو.ةفرخزلا عم
 نرفلا فصتنم .ةيروس) ةيبهذو ةيئانيم تاميمصت
 (يرجملا عياسلا

 يي نس يالي اله يسادلا نردلا . نامفصاب مامإلا دجسم :(314) مقر لكش 7
 يف ركلا طويق ةءاهيايف يطدلا طيردلا طما3 ةفرخزفا عم يبرعلاطخلا كارشا
 .ةننملل نم لظسالا ءزجلا يف يسدنهلا









 هتأشن ذنم يبرعلا طخلا اهب مستا يتلا ةلاصألا :ًالوأ

 سيل ,ةيملاعلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا يف يبرعلا طخلا زرب
 مظعأك لب .... اهدعب وأ اهلبق ءاج وأ اهرصاع يتلا ةريثكلا نونفلا نم دحاوك

 اقوذتلا نأ كلذ .ةراضحو آيقر اهرثكأو ءاهارثأو اهانغأو ًاعيمج نونفلا هذه

 ٌنوقنتعي برعلا أدب امنيح اميس الو ,ةيلاع ةناكمو ؛ًاريبك آغلبم هيف غلب ينفلا

 ٍكايآلا نوبتكي يحولا باتك عرش ثيح .فينحلا هللا نيد يف نولخديو مالسإلا
 ةينآرقلا تايآلا نيودت حبصأو هلت هيلع اهلوزن روف ُهّتَْت يبنلا يدي نيب ةينآرقلا
 اهتيسحتو ةباتكلا هذه قيمنت ىلاو ةباتكلا ىلإ سانلا عفاد اهظفحو اهلوزن دعب
 روطتو ةقوطنملا ةملكلا عم ةمزالتم ةبوتكملا ةملكلا تتاب اذكهو .اهب ننفتلاو

 :نسوفن يف عقو يذلا عيفرلا ىوتسملا ىلإ ًارهظمو ًالكش ةملكلل يفرحلا بيكرتلا

 اذهو ؛نونفلا نم رخآ نفي أ يف هفلأت مل وحن ىلع مارتحالاو لالجإلا عقوم برعلا
 : مهلاوقأ يف هدجن



 .« بتاكلا ةيلح ليمجلا طخلا ٠و
 عباط وذ هنأ ,نونفلا نم هريغ نع يبرعلا طخلا نف هب زيمتي ام مهأ نإف اذلا

 يذلا قيحسلا يضاملا كلذ ىلإ هروذج دتمت لب .ةباتكلا تدجو نأ ذنم ليصأ

 ًاضيأ ةديرف رهاظم وذ يبرعلا طخلاو .اهاوتحاو ةميظعلا تاراضحلا ّنَطتْخأ* 0 1
 تبستكاو تقتراو .ناكملاو نامزلا ربع ًئيشف ًآئيش تلقاصو تبذهتو تووطت ن1

 ءارعشلاو كولملا نم اهرواجو اهرصاع نم بابلآب ذخا آعادبإو ةوقو الَممْل

 رمتسملا لاحرتلاو ؛يبرعلا طخلا اهب رم يتلا ةيخيراتلا تاروطتلاف .نيركفمألاو ؟'

 ةريزجلاو ماشلا دالي ءاجرأ يف ؛ًابرغو اقرشو ابونجو ًالامش هيلع بتك يذلا 4

 .رخآ نف يأ تقفار يتلا ةيخيراتلا تاروطتلا ربكأ نم دعي ةيبرققلا»

 اك

 ع
 ةيمالسإلا ةراضحلا تامس مهأ نم يبرعلا طخلا :ًايناث
 كلت ,ةيمالسإلا ةراضحلل ةرهاظلا تامسلا مها نيم يبرعلا طخلا ربتعي

 لك يف اهناصغأ ترثكو اهدوع يوقو تعرعرتو تربك يتلا ةقيرعلا ةراضخلا
 طخلا نأ ىلع عامجإ كلانه لب .اهنع لحترا وأ يبرعلا طخلا اهب لح َنَهَرأآ
 اهنع أردو اهليصافت خسرو اهلوصف خرأو ةراضحلا هذه دلخ يذلا وه يبرغلا
 لئاوأ نم قحب يبرعلا طخلا دعيو .ةيبرعلا ءادعأو رييغتلاو فيرحتلا تالمُحب

 ركفلاو تاذلا نم يحور ءاطع وهف ءاهتمدقم يفو ةيناسنإلا عئانصلا /
 ملاعلا عاقصأ يف عدبملا طاطخلا دي تقلطنا ثيح ... عباصألاو سفنلاو 7

 تاملكو ةيوبنلا ثيداحألا طختو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا بتكت يمالسإلا
 دوسألا دادملا ليحتو «ةدلاخ ةربعم لاكشأ يف .ءارعشلاو ءامكحلاو ةفسالفلا

 ميظعلا نفلا اذه نم ميقتلو .ةنيمث ةديرف تاحولو .ةعئار ةليمج فرحأ ىلإ
 راشي حبصأ دح ىلإ يمالسإلا يبرعلا ثارتلا ناش نم تعفر رثآمو دهاوش
 يف سيلو .ممألا عيمج تاراضح نيب ةرادصلا زكرم ل تحي هلعجو .ناتيلاب هيلإ
 مولعلا نم ملع يأ يف هلعف يبرعلا ناسنإلا عاطتسا اميف ةغلابم وأ أ ططش اذه



 .يبرعلا طخلا ةصاخو ؛نونفلا نم نف وأ

 ام ... ملعلا حرص ءانب يف برعلا هب مهسأ ام ٠ عمجأ ملاعلا ىلع ىفخي الق
 .ًاعيمج تاراضحلا اذكهو .مهدنع نم هوفاضأ امو ممألا نم مهريغ نع هوذخأ

 يف اهريغل امو ةيبرعلا ةراضحلل ام انعضو ولو .ديفتستو ديفتو ,يطعتو ذخأت
 (2) .« ةيبرعلا ةفكلا تحجرل ,نازيم يتفك

 ينّيدلا زفاحلا نأ» : يبرعلا طخلا روصم هباتك يف نيدلا نيز يجان ركذيو
 انتمأ يوحت يتلا ةميظعلا ةحاسملا هذه ىلإ رظنلا تفلأ نأ يب بيهي يموقلاو
 ربكأ وه يتايفوسلا داحتالا ناك اذإو .اكيرمأ ةحاسم قوفت يتلا ةيبرعلا
 عابرأ ةثالثو ,عاستالا يف يلاتلا ربتعي يبرعلا نطولا نإف ؛ملاعلا يف تاعمتجملا

 مهو ؛يبرعلا طخلاب نوبتكيو
 يلودلا تالاجملا يف رطخ اهل ماش ةّيلودلا تالاجملا يف اهرطق

 صخأ ملقلاو  اهمالقأ فلتخمي رعلا ةغللا نأ يهيدبلا نمو

 نيب لاصتالا ةليسو امهنأل ةمآلا ءآ ب يف تاموقملا مهأ نم امه  ملعلا تاودأ

 :ظخلابف .ىرخألا تاموقملا نيب لصولا ةزمه امه لب .ءيش لك لبق اهدارفأ

 ءاهشاعمو ءاهينامأ نع ةمألا حصفتو .ةفاقثلا عيشتو ؛خيراتلا بتكي ملقلاو

 .«رخآ عمتجم عم نوكت وأ يتأت يتلا تالخادتلا ةفاك نعو ءاهتاقالعو

 طخلا عون رايتخا يف « ةلمجلا » وأ ةملكلا ةيمهأ : ثلاث

 , نولضافتيو .اهلامجو مهطوطخ نسحب نوهابتي نوطاطخلا ناك دقل

 ئهابتي امك ... اهليكشتو اهنيوكت ةقانأو .اهتباتك ةناتمو مهفورح بيكارت ةوقب
 نونفلا نم طخلا ادغ ىتح .رعشلاو ملعلاو بدألا يف مهبتارم ولعب ءاملعلا
 دودح قوفي ام ةصاخلاو ةماعلا ىدل ريدقتلاو مارتحالا نم اهل يتلا ةعيفرلا

 يف ةناكم نينانفلا مظعأ نوطاطخلا حبصأو .تاملكلا يناعم زواجتيو فصولا
 | ...,وايتخا يف .ةصاخ ةيمهأ اهل مهدنع ةلمجلا وأ ةملكلا تراصو .يمالسإلا ملاعلا

 #1 ص ل071 ةميط - يبرعلا طخلا عئادب :نيدتل نيز يجان (3)

 3 م



 ليم هسفن يف طاطخلا دجي ةلمج برف .لامجلا نم ةيلاثملا ةجردلا ىلإ لوصول 2.774:
 قباطتي طخلا نم راتخملا عونلا اذه نآل ءرخآ طخ نود طخلا نم عونب اهبتكي نأ ١

 .رخآلا عونلا نم رثكأ اهتباتك دارملا فرحألا عم ىشاضتتتَو 9+. 7
1 10 

 فورحلا عقاوم رييغتب ةملكلا ةيلامج ريغت :ًاعبار

 اهتيلامج رييغت ىلع اهتردقب زيمتت نيطاطخلا ىدل ةملكلا تحبصأ دقل 3
 :نيتيلاتلا نيترابعلا نم كلذ حضتي امك .اهفورح عقاوم رييغتل ًاقِبَط

 يف انتيثأ دقو .4 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ىو 4 كلملا ساسأ لدعلا »

 ًلعف لدي يذلا رمألا ؛هيلإ انبهذ ام ةحص (230 229,228,227 .226) ماقرأ لاكشلالا

 هذه عقاوم رييغتب اهتيلامج ريغتو ةياككلا دنع ةيبرعلا فورحلا ةيعاوط يله * و! 1:
 لايخ نم كلمي امب ؛طاطخلا نأ يأ. ادج ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو :فورحتا7”“ :

 .ةديدع لاكشأي ة

35 3 0 3 
 .يناويبلا طخلاب ةيونكم ةرايع .(236) مقر لكش

 اطر لا زر)
 .اهتادمو فورجلا عقاوم وهيغت عم يناويدلا طخلاب ةبوتكم ةرابعلا سفن -(277) مقر لكش

 وو





 ةلاطتسالاو ديدمتلل ةريبكلا اهتيلباقب ةيبرعلا طوطخلا فرحأ زاتمت .# 0-0

 ,ىرخأ ةغل ةيأ فرحأ يف رفاوتي ال امم طيطمتلاو 3

 ةملك ةباتكل يفكي ال ريغص ناكم رطسلا ةياهن يف ىقبتي امدنع ًالثمف -ٍ

 :ةميركلا ةيآلا يف امك ,ةقباسلا ةملكلل ريخألا فرحلا طيطمت نكمي هنإف ,ىرخآ

 ءان)لإ لوربترإ) ير مضر
 دقعنتو ؛ةروصلا لمكتل .رطسلا رخآ يلاكٌأَيأ ةعلك طيطمتو ديدمت اننكمي َ

 1 ١ دعا 0 ءةحوللا لامج 8
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 آصن بتكن نيحف .ىرخألا ملاعلا تاغل فرحأل ةبسنلاب رذعتي اذهو
 اننإف ؛ىرخأ ةملكل يفكي الٌريغص ع ستم رطسلا يف ىقبيو .ًايسنرف وأ ايزيلجنإ
 ةملكلا نم ءزج ةباتكل رطضنو ءرطسلا ءاهنإل ةقباسلا ةملكلا طيطمت عيطتسنألا
 يف عيطتسن امنيب .يلاتلا رطسلا يف ةملكلا ةيقب نأ ىلع ةلالد « -؛ ةمالع عضوو

 يقبتملا ءزجلا عم قباطتي لكشب ةملكلا فرحأ طيطمت يبرعلا طخلا جذامن مظعم
 .فرصتلاو عادبإلل طاطخلا مامأ آحوتفم لاجملا كرتت ةزيم كلتو .رطسلا نم

 طوطخلا لمجأ يبرعلا طخلا :اسداس
 يظح دقو .ايندلا طوطخ لمجأ وه يبرعلا طخلا نأ ىلع عامجإ كلاثه

 ىدل ىتح .هيلإ لصو وأ هب لزن ناكم لك يف لالجإلاو مظعتلاو ريدقتلاب

 ناميلس نأ ٠ خيراتلا انل هيوري اممف ءاهمهفت الو ةيبرعلا فرعت ال يتلا بوعشلا
 : مورلا كلم لاقف .دمتعملا ةفيلخلا مايأ يف مورلا كلم ىلإ آباتك بتك بهو نبأ



 يدسح ءيش ىلع مهدسحأ امو .لكشلا اذه نم نسحأ ًائيش برعلل تيأر ام
 هلادتعا هنم هقار امنإو يبرعلا طخلا أرقي ال مورلا كلمو .« مهفو رح لامج ىلع
 مجاعألا كولملا انترخاف ول ٠ : نومأملا ةفيلخلا لوقيو .هنيوكتو هتسدنهو

 لكب مجرتيو .ناكم لك يف أرقي .طخلا عاونأ نم انل امب اهانرخافل اهلاثماب
 .(3) « نامز لك يف دجويو ؛ناسل

 رمعي الو ناذآلا زواجتي ال ناسللا ظفل نأل .ناسللا ظفل نم لضفأ هنإ

 لجو زع هللا هفصو كلذلف رضاحلا ملقلاو بئاغلا ناسللا ذإ .نايبلاب الإ سانلا
 : ىلاعت لاقف فيرشلا بصنملا يف هركذب هونو عيفرلا ناكملا يف

 1 ةيآلا .ملقلا ةروس تورط امو ِِلملاَو تف
 : فتحألا نب سايعلا لاق

 يساطرق َنلْكأي أن نا نيتمتزلا خطابي طخ نرصبأ ام بعاوك نم مك
 ءارمألاو ماكحلا ىدل نسح عفو م ناسنإلا طخ لامجل ناك ام ىفخي الو

 نب هللا دبع همساو نوماجلا قالو ردجل .ئكحيف .روصعلا عيمج ربع ةالولاو
 طخب هاوعد ةباتك مدع ببسب هل نيملظتملا دحأ رذعل هدر دنع -: لاق رهاطلا
 تتك ولو كطخ حبق نم هانلباق ام هنود انعطقأف كرذع لوبق اندرأ :٠  نسح
 لضاني طخلا نسح نأ تملع ام وأ كدي ةكرح كتدعاسل كراذتعا يف آقداص

 .(4) «ةياغلا كرد نم هنكميو ةجحلا حضويو هبحاص نع
 ةئّجللاب 1947 ةنس ًاوضع ناك نيح (5) ميهاربإ ديس طاطخلا ىلإ دروو

 باطخ -ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجمب ةيبرعلا ةباتكلا ريسيت يف رظنلاب ةفلكملا

 : هيف لوقي يكيرمأ قرشتسم نم لسرم
 اهتعاذأ ةرشن دجو هحارس قلطأ املو :نيينابايلا ىدل ريسأ ناك هنإ «

 ةباتكلا ريسيت ةقباسم يف لوخدلا ىلإ اهيف وعدت ةدحتملا شويجلا
 .(اذهب مهمامتها بجعلل وعدي امو) ذئتقو اهنع نلعأ يتلا ةيبرعلا
 77 و / ' انتباتك يف رييغت وأ ليدعت يأ نآب ًارذحم هلاقم ماتخ يف انل لوقيو
 22 .ليمجلا نفلا اذه ىلعو انتفاقث ىلع رثألا أوسأ هل نوكيس ةيبرعلا

 590 ةنس ندنلب ةيفاقلا زكارملا دحأ يف تيقلا يتلا ةرضاحملا نم : يرديحلادتلب (4)
 19 نم (ةسفن ردصملا) ؛ميعاربا ديس (5)

 جول .ةباتك نساحس عماج) : يبيطلا نم .!971/6/15 خيرلتب ”هروطتو يبرعلا طخلا":ةثلاثلا ةرضاحملا ؛ ميهاربأ ديس (7)
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 ناكم عافتراو يبرعلا طخلا ردق ولع يف داز امم .ارملا,

 دليلا يف ةصاخو -اهبرغمو ضّرآلا<“”*
 .هفورحب ترطس ميركلا يبنلا ثيداحأ نأ امك , نادلبلاو راصمألا لكَ“

 , ائيش ةيبرعلا نع فرعي ال وهو ,كرويوين يف ناتفربكأ ىلإ اهب بهذو ب
 الئاق نانفلا عرصف ؟ اذه يف كيأر ام ؛ًالئاس ةحوللا هيلع ضرعو

 .« نسح اذه , ليمج اذه 77773

 هذه نم يبرعلا طخلا لامجو ةيبرعلا ةباتكلا تازيم ىلع لدأ سيلو”””” 72
 .اهلهأ ريغ نم تءاج يتلا ةداهشلا

 يبرعلا طخلاب بتكي ميركلا نآرقلا :اعباس 9

 ىلعأ ىلإ يطخلا عادبإلا ةلفاق داق يذلا وه ميركلا نآرقلا نأب لوقلا نم دب ال 1

 قرشم يف ىرخألا نونفلا
 رشتناو. هب بتك دق ميركلا نآرقلا نأ - ةيبالنإل

 يبرعلا طخلا زواجتف عادبإ امّيأ كلذ يف. ٌمِلِيمَملا طاطخلا ننفت دقو .٠

 ىنعملا نمضتت ةياغ ىلإ ؛ًارهظمو ًالكشو ًآظفل ءريبعتلل ةليسو هنوك نم كلذب

 هدعاوق نقتيو طخلا ةعنص ديجي نمل حبصأ ىتح ؛تايناحورلاو عوضَوَملاَو
 ذخاتل يمالسإلا ركفلا ةكرح تءاج» اذكهو .ناميالا ىلع ةلالد هتباتك لوصأو

 قوذتلل ةيسيئرلا عقاودلا نم آعفاد نوكتلو ؛يبرعلا طخلا ميمص ىلإ اهليبس
 رهظ ًآميرك آعقوم مهنطاوم تناك يأ نيملسملا سوفن يف عقو يذلا .(6) «ينفلا

 عيفرلا ىوتسملا ىلإ ءبوتكملا يفرحلا بيكرتلا لصوو .ناكم لك يف هعقاو
 نيب تطبر ةمكحم ةرصآ لكشو ؛قوطنملا يظفللا بيكرتلا هيلع ناك يذلا“

 ىتش طباورب ظفللاو طخلا نيبيكرتلا

 ىرخألا تاغللا ةباتك يف يبرعلا طخلا لامعتسا :ًانماث

 ةئام نع ديزت يتلا ةيكرتلا بوعشلا تاغل يبرعلا فرحلاب تبتك
 .ريغرقو روجيإو ناتسكرتو كارتأو نامكرتو راتاتو كبزوأ نم ًآنويلم نيسمخو
 .شولبو كيجاطو ناغفأو سرف نم ةيسرافلا بوعشلا تاغل هب تبتك امك

 .ما1971 ةيرهتكسالاب راثآلا ةيعمج تاعوبطم ةيضيرأتو ةيرثا تاسنارد  يمالسإلا نفلا لخدم يف طان ؛ يملح دمحم (6] : - 4



 اطخاشإزب

 نم ديدعلاو ؛ةيليماتلاو ةيسينودنألاو ةيزيلاملاو ةيدروألا تاغللا هب تبتكو
 ابرويلاو اسوهلاو ةيليحاوسلاك .ةيقيرفإلا تاغللا نم ديدعلاو .دنهلا تاغل

 تبتك امك .هب ةينسوبلا مهتغل ايفالسوغوي يف نوملسملا بتك دقل لب .اهريغو

 ةينيصو ةيدنلوب تاباتك دجوتو ودايمخلا تيمسو يبرعلا فرحلاب ةينابسإلا
 انفلسأ امك ,يبرعلا فرحلاب

 داذزا املكف «ميركلا نآرقلاب فيرشلا يبرعلا فرحلا راهدزا طبترا دقل
 فيئّرشلا فرحلا اذه ناكو .ءامسلا نانع ىلإ فرحلا اذه امس ؛آزع نوملسملا

 بروح نإ بجعت ال اذل .مالسإلا اهلوخد دعب ممألا بيرعتل نيملسملا عئالط وه

 ةينامثلا نأكو راوألا ةرعتسم لازت ال ءاوعش ًابرح فيرشلا فرحلا اذه

 (7) آيماليسإ آشيج نورشعو ةينامث افرح نيرشعلاو

 ّتاغللا نم ريثكلا باب قارتخاْنَم_يبالعلا طخلا نكمتي نأ بجع الو

 نويناريإلاف ءاهلحم لحيو اهوجميو.اهلذبي نأ هرودقمب نوكي نأو ,ىرخألا

 اوعضو مهنأ ىتح «ةيسرإفلا مهتغل.!ذه اَتَمَوي ىلإ هب نوبتكي اولازامو اوبتك
 .ىرنس امك ؛قيلعتلا طخب ىمسي ام وأ يسرافلا طخلا وه مهب آصاخ طخ

 دج 7137 001541575407607 تت تت هك حج
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 يف سرفلا لوخد دعب ًاريثك ةيسرافلا ةغللا يف ةيبرعلا ةغللا ترثأ دقف

 يف رعشلا نولوقي ال ناريإ يف ءارعشلا لظو» :ةينامثعلا ةلودلا مايق رثأ مالسإلا
 الإ ةينامثعلا ةغللا بتكت ملو ةيبرعلا ةغللاب الإ نييرجهلا يناثلاو لوألا نيئرقلا
 .(8) « يبرعلا طخلاب دوحْتَو بتكت نيحلا كلذ ذنم يهو ةرجهلل عباسلا نرقلا يف
 باتك يئويلملا قارحإ ثيدح يف ينابسإلا اريبير نايلوخ ذاتسألا ركذ امك
 يف رشن لاقم يف نابسإلا لبق نم ةيبرعلا اينابسإب ةطانرغ ناديم يف يبرع
 : لاق ثيح .ه 1377.م 1958 تاطوطخملا دهعم ةلجم نم 4 دلجملا

 زربت داكت ال آبيرقت لسلسم .لصتم طخ نم نوكتت ةيبرعلا ةباتكلاف ... ٠
 ,ةيربعلا وأ ةينانويلا وأ ةينامورلا ةباتكلا كلذ يف اهلثامت ال امب تاجرعتلا هيف

 ةيبرعلا تاملكلا نأل آرظنو : لاقو ؛ةعباطلا ةلآلا هبتكت امب طقف ةهيبش يهو
 ىراقلا ةنطف ىلع دامتعالا نا مسرد فورحلا فصنو ؛عطاقم نم نوكتت

 .ةصقانلا فو لان كي وأ تاملكلا هذه لمكي نا عيطتسيي يذلا
 ّة 9 .ابقه ةعبرأ نم نوكملا مسالاف

 ب املثم ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلا يف دهجلا نم جاتحي ال ًالثم
 ةرودملا ةباتكلا هلغشت يذلا زيحلا انلعج ولو 10113117120 - انتباتك يف

 شثلث نم لقأ زيحلا نم لغشت ةيبرعلا ةملكلا نأ اندجو ًاميقتسم أطخ فورحلا
 ةيئابسإلاب بتكت امدنع ةملكلا سفن هلغشت ام

 نأ نم برعلا ىدل خسانلا نكمت ام اذإ ؛اذإ برغتسن نأ انل سيلف : لاقو
 نم لك ىضاقتي امدنع اذكهو .ةينيتاللا ةغللا يف خسان بتكي امم رثكأ بتكي

 ام لاثمأ ةعبرأ مدقي نأ هنكمي يبرعلا بتاكلا نأ دجن .ةدحاو ًاباعتأ نيخسانلا
 ديلا تناك اذلو .باعتألا روجأ سقن نايضاقتي نيح يف ينابسإلا بتاكلا همدقي

 . «... عيرلا رادقمب اندنع امم صخرأ اذهل ةجيتن برعلا دنع ةبتاكلا
 7 اذه نوديؤي نآلا ىلإ اولاز امو يبرعلا فرحلا نوديؤي نوملسملا كارتألاف

 ,.دقف نمؤملا بابشلا نم مهضعبو نينسملا نم مهضعب ؛هنع نوعفاديو فرحلا

 5 / م1976 لويتاتسل .يمالسالا طخلا يف كارتآلا ناكم / نامردروغوا(8)



 بتك نم مكو .ةيئيتال فرحاب هلدبتساو ءايكرت يف يبرعلا فرحلا ك
 نفعلا اهلكأيو ؛يبرعلا فرحلاب ةبوتكم ةيمالسإلا دالبلا يف ةنيمثو ةميقإ ترس,

 ,مهل اهوكرويل مهؤابآ اهبتك نأ دعب ديدجلا ليجلا ىلع تقلغتسا اهئال لامهإلاو
 ايش اهرمأ نم نوفرعي اوداع امو مهتغل تريغت دقو لمعلا ام نكلو <77

 ةيبرعلا فورحلا امهب عتمتت ناذللا لازتخالاو زاجيإلا :اعسات

 ةيلازتخا فورح اهتعيبطب هفورح نأ ؛يبرعلا طخلا تازيم نمو
 هتظحالم نكمي اذهو .زاجيإلاو راصتخالل ةريبك ةيلباق كلتمت اهنأ يأ .ةيزاجّلإو

 ةينيتاللا فرحألاب أظفل  اهلياقي امو ةيبرعلا فورحلاب ةبوتكم ةلمج ةيأ ايف ؛#
 يف اهدجن ,ةيبرع فرحا ةعبرأ نم نوكتت يتلا ٌلامش ةملك ًالثمف ,ةيبنجألا وإ

 كلذكو 51180/14101080 : يلي امك ف ت نم نوكتت ةينيتاللا فويل 7#
 فرحألا يف اهدجت .ةيبرع فرحأ ركتت يتلا ,مكتملاكم, ةعلك7<-“
 اذهو .1101 10171601011 يلياص] فرج ويثع ةعبرأ نم نوكتت ةيتيتاللا <<

 يغالبلا زاجيإلا ىلإ ةفاضإلاب ٠ 0 اجب وه ةيبرعلا فرحالل زاجيإلا
 .زاجيإلا يف اهتغالبب ةفورعم ةيبرعلا ةغللاف .ةيبرعلا ةغللا هي عتمتت يذلا

 ةعماجب ةيقرشلا تاغللا ذاتسا (18116/ رتير) قرشتسملا ىور دقف

 ينامثعلا دهعلا يف اورضاح نيذلا نيمرضخملا ةذتاسألا نم وهو .لوبناتسإ

 اوناك ايكرت يف ريخألا بالقنالا لبق ةيلطلا نإ ٠ : لاق .كروتراتأ لامك دهعو'

 نآل .ةقئاف ةعرسب ةيبرعلا فورحلاب تارضاحملا نم مهيلع يلمأ ام نوبتكي
 هيلمأ ام نوبتكي ةبلطلا نإف مويلا امأ .هتعيبطب يلازتخا فرح يبرعلا فرحلا

 مهيلع ديعأ نا يلإ نوبلطي نواتقي ال مهنإف كلذلو .ةينيتاللا فورحلاب مهيلع
 ال ةينيتاللا ةباتكلا نأل ... نوبلطي اميف كش الو نوروذعم مهو :ًآارارم تارابعلا
 ةغللا نإ ٠ :ًالئاق فاضأ مث .. اهمامتب فورحلا ةباتك نم دب ال ذإ ءاهيف لازتخا

 راكتبا يف سفنلا داهجإ ثبعلا نمف .اهحضواأو ملاعلا تاغل لهسأ ةيبرعلا
 :(9)« حضاولا حيضوتو لهسلا ليهستل ةديدج ةقيرط
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 ةئيهلاو مسرلاو نيوكتلا يف ةيبرعلا فورحلا هباشت :ًارشاع
 ةينيتاللا فرحألا يف اهدجن ال ةيبرعلا فورحلا يف آدج ةماه ةّريم كلانه

 ةهياشتم ةيبرعلا فورحلا مظعمق .مسرلاو نيوكتلا يف فورحلا هباشت يهو

 نم لقأ ىلإ راصتخالا لبقت اهلعجت تاياهنو تاقيرعت يف كرتشتو اهنيب اميف
 لاجم يف اهنم ةدافتسالا نكمي ةديرف ةيصاخ هذهو افرح نيرشعو ةعست
 .ئورحلا فيفصت نونفب ةقلعتملا ىرخألا قافآلاو يعابطلا روطتلاو ةعابطلا

 وعدي اممو ؛اهتيبذاجو اهتيلامجو اهتلاصأ ةيبرعلا فورحلا دقفي ال لكشبو
 و نيقرشتسملا ضعب ةربتعا رمالا اذه نأ بارغتسالل

 0 يوه امنيب :ةصيقن يبرعلا ثارتلاو ةيبرعلا
 ١ اذهو .اهاوس نود يبرعلا طخلا

 ةيبرعلا انفورحو انثارتو ! تِيَحَ) يتلا تالمحلا ثبخأ ىلإ ليصفتلاب
 نآرقلا اهب بتك يتلا فووحلا كلت رار نم لينلاو اهيف كيكشتلا دصقب
 ىلع برحلا نش وه هلك كلذ ءازو نم دوصقملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ميركلا

 فورحك ةيبرعلا فورحلا ىلع سيلو ائتادقتعم هيوشتو هسقن ميركلا نآرقلا

 نم نوكتت يتلا ةينابايلا فورحلا ىلع الثم تالمحلا هجوت مل فيك ذإ ,ةيبرع
 :ًاددع اهئم رثكآو * .. ةيبرعلا فرحألا نم ريثكب بعصأو ةمهبم ةبعص فورح

 ءادعأو نيجن

 رافصلا ميلعت ةيلمع يف يبرعلا طخلا فرحأ هباشت ةيمهأ :رشع يداح

 نم نيوكتلاو مسرلاو لكشلا يف يبرعلا طخلا فرحأ هباشتل ام ىفخي ال
 ةماه ةيصاخ كلتو «نييمألا ىتحو لافطألاو راغصلا ميلعت يف ةريبك ةيمهأ
 تمّلع اذإ تنآف ,ملاعلا تاغل فرحأ رئاس نيب يبرعلا طخلا فرحأ اهب درفنت

 ًاضيأ ث ت ءاثلاو ءاتلا فرح هتملع كنأك نوكت .ب ءابلا فرح ةروص لفطلا

 طقف طاقنلا ددع رييغت عم ةروصلا كلتب اهتياتك يف ةبوعص ىندأ دجي نل هنال

 .يلثم ةيبرعلا ةيدجبألا فرحأ يف آريثك رركتي لاثملا كلذو .طاقنلا هذه عقاومو



 ص داضلاو داصلاو ش س نيشلاو نيسلاو ,غ ح ج هاو ءاماجلا
 ... اذكهو ظاطوا زرو .ض

 ال لفطلل اهملعي نأ ملعملا ىلع نيعتيس يتلا فورحلا عومجم نوكيو
 افرح رشع ةعست وأ رشع ةيئامث زواجتي ال يأ ءيلصألا ددعلا يثلث زواَجتي

 جولوو ؛ةفرعملا طويخب كاسمإلاو ؛ءيش لك ةءارق كلذ دعب لفطلا اهب عيطتسي
 .اهباوبأ عسوأ نم مولعلا باحر

 ةيبرعلا فورحلا امهب عتمتت ناتللا ناتديرفلا ناتيصاخلا :رشع يناث
 : يلي امب ةيبتجألا طوطخلا نم هريغ نع يبرعلا طخلا زاتمي آريخأو
 فلتخي نا نود ةروص يأب نوكتي نا لبقي يسدنه لكش يبرعلا طخلا ١

 عادتباو ثيدحتلاو ريوطتلاو ني اياوهو ,هتيلامج دقفي وأ هرهوج.
 نم قتشي .رهاملا طاطخلا لماتأ عؤط( وهف اهلل رصح ال هنم ةديدج لاكشأ#

 داعتبالا مدع طرشب ةثيدح جذامنمنم عدتبي وإ ةديدج ًالاكشأ ةفورعملا هدعاوق

 خيشلا لوقي امك - يردي نمو . اهتيئورقمو اهعقوم نسحو هفورح رهوج نع
 .؟ لبقتسملا يف يبرعلا طخلا هسبلي ديدج بوث يأ  يدركلا رهاط دمحم

 وأ ةينحنم هبش طوطخ الإ يه امف ةيجنرفالاو ةيبنجألا طوطخلا امأ

 نم هل سيلو :ًابلاغ رخآلا يف قديو اهيبناج دحأ يف ملقلا ظلغي ,ةرسكنم
 ال دعاوقلا ضعب الإ اهباتك يف سيل اهنأ امك ,يبرعلا طخلل ام يئفلا لامجلا
 الإ فلتخت ال ةدحاو اهتدعاق ةينيصلاو ةينابايلا طوطخلا كلذكو ,ثالثلا ىدعتت
 يبرعلا طخلا امأ .بسحف ةعمتجم طوطخ ةلمج نع آضيأ ةرابع اهنأل .ًاليلق

 ريثكب لهسأ ةيبنجألا فورحلا ةباتك تناك كلذلف .رصحنت ال ةريثك دعاوق هلف
 ىلع يبنجألا طخلا دلقي نأ هنكمي يبرع طاطخ لكف يبرعلا طخلا ةباتك نم

 .ًادج ريسع وهف سكعلا امأ .لبق نم هملعتي مل نإو لمكألا هجولا
 طوطخلا نم هريغ نع يبرعلا طخلا اهب عتمتي يتلا ةيناثلا ةيصاخلاو -2

 هيبشت ىلإ نوبهذي ءارعشلا تلعج يتلا ةيماسلا ةناكملاو ةعيفرلا ةلزنملا يه



 ًالثم اوهبشف ةيبرعلا فورحلا لاكشأب ةقوشعملا وأ ةبوبحملا نساحم

 ... اذكهو ميملا فرحب مفلاو :نيعلا فرحب نيعلاو نونلا فرحب بجاحلا

 :رعاشلا لاق

 معن رون قرشملا كهجو ىلع بوتكمفاال يل لقتال
 ملق اهيلع طق ىرج ام .ةردقق نم تروص فورحب
 (ه) مف ميملاو ناتفلاكفّرَط اهب نيعلاو بجاحلا اهنون

 : يدركلا رهاط دمحم خيشلا لاقو

 بكرتت اهؤازجأ ةطقن نم اهنإف ترظن اذإ فورحلا لك

 مز باتت يتلا كلا يصر ةذوخام اهعيمج فورحلا روص

 بذهتت ةقيقح نيعبا مج ًازومر هتروصل ىرتف
 امنيأ يبرعلا طخلا اهسبلي يتلا هلت .ةفنأو ًاخومشو ةوق اذه دعبفأ

 ةيب

 ىتعا اهيلع بلغتلاو اهميطحت كتي مل يلا ةيوقلا ةرخصلا كلت ؟..
 عيمج اهلوح عمجت يتلا ةرخصلا كلت :ًارفكو ًأسآب مهدشأو ةيبرعلا ءادعأ

 يف ملسم نويلم ةثامو رايلم لب .بسحف ملاعلا ال اهترصآ ىلإ تدشو .اهئانبأ
 .ميركلا هنآرق لالخ نم اهظفحب ىلاعت هللا لفكت يتلاو .بكوكلا اذه

 ٠ , .ةيوتعم ةياتتك بيبحلا هجو ىلع ةيوتكملا (ممن) ةظفل ىلإ فورحلا ءذهب راشا (2)
 2 .اهررصو ةيئاجهلا فورحلا ءاضوا بسحب ةددعتم لاكشا ىلإ فنالا ةروص بلقتت يا ("”)









 انلكاخاوراوف وزكرامتج

 فورحلا لاكشأ لامجو طخلا نسح :ًالوأ

 ةباتكلاو طخلا تاودأ :ايناث

 هتاذل هناركنو طاطخلا ناميإ :ًاثلاث

 ةّباتكلل هدادعتساو طاطخلا لاح :ًاعبار

 ةيمويلا ةباككلا نيرامتب طاطخلا مايق :اسماخ

 طخلا يف ةيذاتسألا :اسداس

 هتيرقبعو هتبهومب طاطخلا زازتعا :اعباس

 هنيوكتو طاطخلا دادعإ :ًانماث
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 فوبتمو هديوجت نم يعارتو 5

 بتارم ىلعأ ىلإ لصوتلل لوذبملا

 فورحلا لاكشأ لامجو طخلا نسح :

 نسحأ نم .هبيكارت ةقانأو .هفورح لامجو طخلا نسح نأ كش ال ,#
 تافصلا هذهب طاطخلا طخ فاصتاو .طاطخلا طخ اهب فصتي يتلا تافصلا

 .هدصاقم حجت نم هنكميو ؛مهنم ةصاخلا اميس الو , سانلا دنع هردق عري
 :اسأ دنعو عمتجملا يف ةقئاللا ةئاكملا أوبتي هلعجيو « هتياغْعولَْبَو ”

 . ةرثك ىصحُ ال داكت يتلا دئاوفلا باج“ نتا
 ىلإ ؛طخلا ة

 ةءارقلا دوجأ نأ امك ؛هئيِبأ طخلا دوجأف .: .ةءارقلل زاوم طخلا نإ : ليق دقف

 ىمسي امتا طخلا نأل .جيهبلا قئارلا ْنيبلا وه نسحلا طخلا نأ ىفخي الو ,اهُتْيبأ

 طاطخلا ىلع بجو اذل

 دهجلا نم هيعاري ام هقورح سيياقمو .
 هنم ديجلل هلئاضف لصحت امنإ طخلا ّنآل ٠

 لصحي امئإ ؛ةلضافلا عئانصلا رئاس كلذكو .هفورح لاكشأ يف َنسَحَنلَو

 .ئدتبملا نود اهيف رهاملل اهلضف
 ةميدقلا ةباتكلا تاودأ نع ةديفملا رومألا نم ةعومجمل يلي اميف ضرعنو

 اهتدروأ يتلاو ( هس عطق يأ -ملقلا ةطقو «ملقلا يربو ؛نيكسلاو ؛ملقلاك)
 : علطم وأ ئراق وأ طاطخ لكل اهتفرعم يف ىنغ الو .ةديدعلا رداصملا

 هب طخلا نوكي فرحملا ملقلا نأ» (1) بابلألا يلوأ ةفحت يف يربربلا ركذ

 ..٠ امهيتلاح دمحأ امهنيب طسوتملاو ,ىفصأو ىوقأ يوتسملاو ؛ىلحأو فعضأ
 .« طخلا ثلث ديللو ؛طخلا ثلث ملقللو ؛طخلا ثلث ةاودلل» يمصعتسملا توقايركذو

 :نالجع نب كاحضلا لاقو ؛عاجشلل فيسلاك بتاكلل ملقلا : دامح نبا لاقو
 هرهظت كلقع وه امئإف .ملقلاب كبرض دنع عمْجُأ ةباتكلا ىطاعت نم اي

 نم راتخيف ملقلا امأو .ناحلألا سانجأ نم نحللاك مالقألا سانجأ نم ملقلاو

 ةثوتيزلا عماج  ةينطولا ةيتكملا .باتكلاو طخلا ةماتص يف بايلآلا يلوا ةفحت + غئاصلا ني فسوب نمحرلا ديه (ا]أ
 يجان لاله قيقحت -.م 1967 سنوتا



 ًاضاودان ف وزكلام:

 راتخيو .ءاوتسا اهلدعأو .ًارشق اهقداو .ًامحل اهفثكاو .ًادقع اهموقأ بييانألا

 نوكي الو ؛امهنيب نوكي لب ةياغلا يف آوخر الو .ةبالصلا ديدش نوكياال ام اهنم
 بتك نإف . طخلا بسح ىلع ةقدلاو ظلغلا يف رايتخالاو ءًالوتفم الو آجوعم

 ضعب لاق كلذ لجألو . ظيلغلا ملقلابف آيفاج ناك نإو ؛قيقدلا ملقلابف اعيفر
 بتكت نأ : لاق ؟اهملظ امو : ليق .مالقألا اوملظت ال : ةعانصلا هذه يف ةذتاسألا

 .طخ مهدنع ملق لكل : يدمرسلا لاقو . هسكعو ظيلغلا طخلا قيقدلا ملقلاب

 تفطلو , هتديدح تقر ام نيكاكسلا نم راتخي : مهضعب لاقف نيكسلا امأو

 ةباتك نساحم عماج يف يبيطلا دروأو .ردقلا يف طسولا ةنيخث نكت ملو هتعنص
 قشلا تجوع تظلغو ةفراعتملا نيكاكسلا دح نع تجرخ اذإ اهنإف» ؛ باتكلا

 رسيألا نود نميألا نسلا ظلغت نأ اهنم ,ةدسفم اهلك بورض ىلإ هتلامأو

 .« باتكلا يف هيرج ب دااجلل هلمحلق كلذك راص اذإو .سكعلابو
 :مهَضعَي لاق اذلو
 راسيلا نس رمق دأ نيميب راصف لام شلا ام اذا
 رافنلا يفو راثعلا يف ًائيَطِب ًاثاعبنا ملقلل كانه تيأر

 رامد ىلإ فيضأ دقٌرامد ًآاضيأ كاذف راسيلا قد نإو
 رافنلابو راثعلاب ىلوأو اذه كاذنمة يلب دشأ

 نم ملقلا قشي مهضعبو ٠.. بابلألا يلوأ ةفحت يف غياصلا نبا ركذو
 : «.. هنطب نم هقشي مهضعبو ها

 نوكت ةحتفلاف .طقو ”قشو ”تحنو ”حتف : ةعبرأ هناكراف ملقلا يرب امأو
 تحنلا امأو .امهئيب لدتعملا يفو .لقأ وخرلا يفو ًاريعقت رثكأ بلصلا ملقلا يف

 يتهج نم ًايواستم نوكي نأف هيشاوح تحن امأف .هنطي تحنو هيشاوح تحنف
 اضيأ فلتخيف هنطب تحن امأو . فعضتفق نيتهجلا دحأ ىلع لاميالو ًاعم قشلا

 بلص ملقلا ناك نإف .اهتواخرو ةمحشلا ةيالص يف مالقألا فالتخا بسحب
 د لوطا هتءارب نوكتو .ةجاحلا ردقب هتمحش نم ذخؤي نأ يغبنيف ةمحشلا
 مين "٠ ,ةمحشلا وخر ناك اذإ امأو .ةءاربلا لوطو ةمحشلا ريفوتي صتخم هنأل تاءاربلا



 ةمحشب تبتك اذإ كنأل ةمحشلا نم بلصلا ىلإ يهتئت ىتح هتمحش ل 1
 ةوخرلا ةمحشلا بلصب صتخم هنأل ؛هتايرج فصت ملو طخلا طش ةوخو عع

 .ةءاربلا رصقو 1

 سيل يأ ءامهنيب نوكيف وخر الو آبلص سيل ام يأ ةمحشلا لدتعم اماو +7772 بح
 ةبالص مالقألا فالتخاب فلتخيف قشلا امأو .اهريصق الو ةءاربلا ليلا“ 0

 ةحتفلا ىلع قشلا داز امبرو ؛ةحتفلا رخآ ىلإ قشيف بلص ناك نا 355
 لدتعملا امأو .ةمحشلا فصن رادقم ىلإ قشلا نوكيف وخرلا امأو .ةبالص ةدايزل 1111!

 ةمحش يبناج نم ذخأت نأ كلذو ,نيددحم يأ نيفيسم هابناج نوكيو ءامهتّيبف "|! '

 .هيلع دادملا يرج نسحيل ةمنسم ةمحشلا نوكتو .رشقلا لصي ىتح مّلقلا 7
 : لاله نبا طاطخلا لاق

 ريصختلاو قيقدتلا بناج نبك" هيال لعجاف هيفرط ىلإ رظنا ١ -٠1.
 مهأو هيرب ةحصو ملقلا ةدوج ةبا نأ ملعاف ملقلا ةطق امأو عا
 .ةحيحص تناك اذإ ةباتكلا نساجبم .طقلا ةيفيك ةفرعم كلذ ىفام_ +

 مدل 0 ل _
 نيستا ةلمج اف هلك كمزع طقلا ناسل فرصاف /

 روتسملا هرسب نضأ يثإ هّرسب حويأ نآب َنعَّمطتال
 (3) ريودت ىلإ فيرحت نيب ام هنأب لوقأ ام ةلمجن كل
 ةباتكلاو طخلا تاودأ ىلع ٍجَرَعَت نأل اندشت ةغلابم اذه يفو

 ةيعقاولاو ةيعوضوملا
 ةباتكلاو طخلا تاودأ :ايناث

 تبني فوجأ تابن نم اهيلع لوصحلا متي ةبصق» : يه . طخلا تاودأ

 آقماغ آَينِب هنول ناك ام اهدوجأو ؛تاعقنتسملاو تاريحبلاو راهنألا فافض ىلع

 ,هواج وأ ناريإ وأ ناتسكابلاو دنهلا دالب نم هراضحإ مت امو .داوسلا ىلإ ليمي

 :لاقف مهضعب غلاب دقلو .ةفاك بصقلا عاونأ دوجأ وهو رّرقلا بصق هل لاقيو
 ةقالطلاو ةسالسلاو ةنويللا نم اهل نآل ,«هذه ةبصقلا ماقم موقي ام كانه سيل ٠

 .ةواخرو

 اعلا نرفلا نم (يبيطلا نسح ني دمحم هطخب هبتكو هممج) ياتكلا ةياتك نساحم عماج : يبيللا نسح.ني دمحم (3] "شح
 :(16و 15 ص) .م 1965 توريب - ديدجلا باتكلا وأم ..دجتملا نيدلا حالم روتكدلا هل مدقو ةرشن .يرجهلا يح



 ورا ف وزانت
 مم |!

 ةثيدحلا تاعانصلا نم ةعانص يأ اهيلإ لصت الو اهيهاضت ال ةباتكلا يف
 ةباتكلا نكمأ املك ةنسح ةبصقلا ةيرب تناك املكو .ةباتكلاو طخلاب ةقلعتملا

 ةباتك اوعاطتسا نيديجملا نيطاطخلا ضعب نإ لاقي ناك دقف ,ةليوط ةرتفل اهب
 .ريبك دح ىلإ هيف غلابم يرمعل اهو .. ةدحاو ةبصقب لماك فحصم

 ريرحلا نم طويخ قوف عضو .دوسأ ربح اهيف ةاود ًاضيأ طخلا تاودأ نمو
 نم دج ريغص حول مث ةداح نيكس و ًاريثك اربح ةبصقلا لمحت ال ىتح قيل ىعدت
 :ظقملا وأ ًدئسملا ىمسي .اهثس وأ ةبصقلا سأر هيلع عطقي بلص وق بشخلا

 قباسلا تاودالا نم ةادأ يأ دوجو مدع نأ لابلا نع برغي الأ بجيو
 ًادبأ .ةياتكلا نم هنكمت مدع وأ ؛ةباتكلا نع طاطخلا فقوت ينعي . ء.اشإلا

 يداعلا عونلا نم ةبصق مدختسي ٍدقف .ةليسو ةيأب ةباتكلا هنكمي طاطخلا نإ
 ةشير ةضبق وأ .ةيداع بشخي كفا ٍفوب عيطتسي دق وأ اهب بتكيو رفصألا
 ىلع انثج يتلا تاودالا نإ .ديجح لكي ةباَجكلا نم نكمتيو ةداح نيكسب ةيبشخ
 ؛طاطخلل اهدوجوّرسيت ول ةزاتمم :تاودأ اهنأ نم مغرلا ىلع اهركذ

 ةباتكلا هنكمي طاطخلا نإف تاودآلا هده دجاوتت مل اذإف .ةيرظن تاودأ اهنإف

 هنإف .ريرحلا نم طويخ كلانه نكي مل ولف .قيشرو عدبمو عيقر لكشبو .ًاضيأ
 يف وأ .ربح ةاود يف اهعضوو يرطلا عونلا نم جنفسإ ةعطق مادختسا نكمي
 ةعطق وأ ريرح طويخ كلانه نكي مل نإو .اهقوف ربحلا بصو ةغراف ءاود ةجاجز
 بشخلا نم ريغص حول كلانه نكي مل نإو .امهنودب طخلا نكمي هنإف جنفسإ
 جاجز حول ىتح وأ جاجز ةعطق مادختسا نكمي هنإف ,ةبصقلا عطقل بلصلا يوقلا

 كلانه نكي مل نإو .اهّئسو ةبصقلا سأر عطقل ماخر وأ رجح ةعطق وأ ةلواطلا
 نإ .ةقاشرو ءوده لكب داح صقمب ةبصقلا سأر عطق نكمي هناف ,ةداح نيكس

 ةيرقبعلاو عادبإلا ىلإ لوصولل ةعجانلا ةليسولا مدعي ال رهاملا طاطخلا
 يف تايرخالا تابصقلا نع فلتخت ةبصق طخ لكل صصخي طاطخلا ناك

 لهسيل ًادج ًاليلق اهالعا نم اهقشي مث .اهثس يأ اهسأر عطق ةقيرط يفو .اهضرع
 آددع طاطخلا ىدل ىرت اذل ,نآلا ىلإ ل معتسم كلذو .ةقرولاىلإ ربحلا لوصو
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 اهديجي يتلا يبرعلا طخلا عاونأ نم عون لكل زهجملاو يربملا بصقلا نري
 طاطخلاف .ًاضيأ يرظن رمأ كلذو .ةباتكلا موجح نم مجح ّلكلو ؛طاطختلا
 بتكي نأ هل نكمي رهاملأ

 يكريسلا ليقبصتلا مالا هوتعزسانم عاونأ ةدع ةدحاو ةبسكقب'

 نم ةبيرق طوطخُلأ"”ن
 يناويدلا طخلاك اهضعت'

 يليتسلاو يلجلا يناوُياَلاَو

 قحلملا يعقرلاو يعقرلاو

 ةيناث ةبصقبو .يِرْصْلْلا
 طخلاك ىرخأ ةديدعإ عت
 طخو يثلثلاو يفتش

 يبرقملا طخلاو زاجل
 لذ ىلإ ةفاضإو ... اذكهو

 دهعلا يف طاطخلا -نِإف
 ةباتك هنكمي ناك ميدل

 ةيبرعلا طوطخلا عيمج
 ةبصقب كاذتقو ةفورعمّلإ

 هذه عاونأ ددعت مغر ةدحاو'

 اهمظعم نآل ًارظن طوطخلا

 اهنيب اميف دجوي الو هباشتم

 صئاصخلا يف قورق
 القملا «نيكسلا ,ةبصقلا ةباتكلاو طخلا تاردا ضمب شميو .(277) مهر كم ةبصقلا طقل نإ ليقو

 نيدلا نيز يجان يبرعلل طخلا روصم نع ةريبك ةيمهأ اهنس عطق يأ

 ةياتكلا طاطخلل نكمي يتلا ةرتفلا لوط ىلإ ةفاضإلاب .هتناتمو طخلا ةدوج يف

 نب دمحأ يرقملا لاق دقق .ىرخأ ةرم اهيرب ىلإ ةجاحلا نود ةيصقلاب اهلالخ



 ًاشاوراة ف ورحلات:

 « بيطرلا سلدنالا نصغ يف بيطلا حفن ٠ هباتك يف يناسملتلا دمحم
 يف ايوتكم احصم ,مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ,ةفيرشلا ةرجحلاب

 .(3) « طقف ةرم الإ طق لق ام , طقف دحاو ملقب هتبتك : هتروص ام هرخآ

 ةفلج قشتو .آيوتسمو .ًاقيقدو ؛ةدحاو ةعفد عطقلا نوكي نأ بجيو
 ىلع دادملا نايرجل ًاليهست اهثلث وأ اهفصن ىلإ اهادتبمو اهتحتف يا ةبصقلا

 ءيش ال ذإ .. (#23 مقر لكشلا رظنا) عيطقت نود رمتسم لكشب ةباتكلا دنع قرولا
 يف قرغتسم وهو ربحلا عاطقنا نم رثكأ آمربتو آقيضو ًاجاعزإ طاطخلا بيصي
 .هتياهن وأ فرحلا فصتنم يف اميس الو .ةباتكلا

 نوكريو .مهسفنأب ةباتكلا ربح نوعنصي نيطاطخلا ضعب ناك دقو
 هتيرقبعو هعباصأو ناسنإلا دي هتلوجيىذلا لئاسلا كلذ .دوسألا دادملا مهلمانأب
 5 مه حا اولاقو اودشنأ ىتح ,ةدلاخ تاحول ىلإ

 نسسح عيرلاو | اهدادم داوس يف ةباتكلا عبر

 اوكلا ىلعو< ..:هتيرب يوسُص ملق نم عبرلاو
 عابي ةليوط ةرتف ذنم َحِبَصأ دق ةباتكلا ربح نا ىلإ ةراشإلا ردجتو

 عونلا لضفيو ءدوسأ هنول زاتممو ديج ربح وهو «قاوسألا يف
 رضاحلا نمزلا يف طاطخلا داع امو هناعمل مدعني وأ لقي يذلا

 هتاذل هناركنو طاطخلا ناميإ :ًاثلاث

 أإ] [] يف اعمطو .هللا ىلإ آبرقت بتكي آميدق نمؤملا طاطخلا ناك
 عضاوت هثم عشيو لمعي امي ةمات ةعانق هطيحت ... رجألاو باوثلا

 مه0) ميدكغ يلو اضزو دورس هفنتكيو بتكي ام ةسادقب غاط ناميإو قيمع
 ١ ,ميركلا نآرقلا تايآ بتكي ناك امنيح اميسالو ,هّللا ةردق مامأ هيشالتو هفعضب

 2 نورخافتيو ىلاعت هللا تايآ ةباتك ىلع نوتفاهتي نيطاطخلا مظعم ناك اذلو
 هلمع يف ماه رود بعلي طاطخلا ىدل ينيدلا روعشلاو ناميإلا ناكو .اهئانتقاب

 و رت احول تليذ يتلا عيقاوتلا يف هأرقن ام اذهو .ًاضيأ هجاتنإ يفو لب هتباتك يفو

 ,# ص 6 ءزجلا ؛ بيطلا جفن ؛ يرقملا نع .1952 لوليا 2 ددعلا ةفاقثلل ةيبرحلا ةئجملا ؛ يفيرش دومحم روتكدلا (3)
 479 ص 3 ءزج ءاشنإلا ةعانص يف ىشعالا حيص ؛ (يلع نب دمحا سايعلا وبا) يدتشقلقلا (4)



 .هبويع رتسو هبوئذ هللا رفغ يراسيلا دعسأ دمحم ..ريقفلا دبعلا هبتك

 .دامع ريم ريقفلا هبتك -
 . نامثع ظفاح .. ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا هبتك: 795

 آمرج دابعلا فعضأ .هردسالو هيداوب لخن الو ؛ةردق الو هلردق ال نم هبتك -
 .امهنع يفع خيشلا نباب فورعملا هللا دمح ... امرج مهاوقأو

 . هللا دمح ... مرجلا ريبك مجحلا ريغص هبتك -

 .يزاوزيسلا يتشهب ءارقفلاو نيكاسملا مادقا بارتو ءافعضلا فعضا هبتك )|

 .يلع شيورد ذيمالت نم يرئازجلا نيسح مادقألا بارتو دابعلا فعضأ هبتك ل
 . نيزر ريقحلا ريقفلا هبتك.-أ

 طخلا سيردت ىلإ سلجي الف ,خسنلا ِيتَع >رهشأ نامثع ظفاح امأ

 |. (9)مارخإلا سبلو اضوت اذإ الإ ةياتكلاو#
 بلقلا يف نطوتملا ناميإلا نم عيانلا ,حضاولا.حبضاوتلا اذه مغربو ج )9
 يلخادلا ساسحإلا نع ةقثينملا ةحمسلا سفنلا نم عشملا اضرلاو .داؤفلاو- -“ 2

 ةماعلا نيب ةرادصلا ناكم هل ناك ملسملا طاطخلا نإف .طاطخلا بتكي ام ةساّدقَب :

 بعلي : ستراب لواب لوقي .ةذفلا هتيرقبعب اوئمآو اودهش نيذلا ةصاخلاو
 نع ربعي يذلا طاطخلا لمع يف ايساسا ًارود مالسالا يف ينيدلا عزاولا

 طخلا نانف ةردقل يساسألا طرشلا نا : لوقيو .هيلع لكوتلاو هلل ميلستلا

 .(©) يحورلا ءافصلاو ةيفافشلا نم ةيلاع ةجرد وه جاتنإلا ىلع

 ةباتكلل هدادعتساو طاطخلا لاح :ًاعبار

 هدادعتساو هئودهو طاطخلا لاحب هتناتمو هلامجو طخلا نسح طبتري
 ةباتكلا ىلع طاطخلا بكنا اذإ هتدوج لقت طخلا نأ كش ال ذإ . ةباتكلل يسفنلا

 .ةباتكلاب عورشلا لبق ًاليقث
 نسحلا ىنكيو بتاكلا رفعج نب يلع ىعديو ءامدقلا نيطاطخلا دحأ لاق دقف

 تلمح دق هدي تناك وأ ءبعتم وأ قهرم وهو

 .ىرخلأ ةددعتم رئاصمو . 126 ص 1982 لولرل يناثلا ددعلا ..ةذاقثلل ةيبرملا ةلجملا ؛ يضيرش دمحم .د (قأ
 7 ةمدسلا 77 دعا و رد ةلجم  دراب لواب (0:2:23177م7 تك
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 ل يطع فورزا

 ا اهتعتقو مايألا ضعب يف ًارارم ةبادلا ىلإ يطوسب يدي تعفر دقل : يسرافلا
 .6) ةدم يطخ ريغتف هب

 أ | ناك .هاش نيدلا رصان ذاتسأ نيسح ديسلا يناريإلا طاطخلا نأ ىوريو
 7 رب  نسسح رثأت تزتهإ اذا هدي نا ًامعاز ,يشمي ناك امدنع ليدنمب هتبقر يف هدي قلعي
 0 22 .ًاضيأ ةغلابم اهدعب ام ةغلابم هذهو .(8) هطخ

 |, 7 تاقواريغ يف تزتما اذإ ناب نيرخآلا عنقي نأ طاطخل ىتأتي فيك ذإ
 واهدي زازتهاب هطخ رثأتي ال رهاملا طاطخلا نإ... هطخ نسح رثأت ةباتكلا

 / هلامجو طخلا نسح نإ .اهتعيبط تناك امهم ىرخأ لامعأب مايقلاب وأ اهكرحتب
 رثاتت اهنأب لوقلا نكمي ةكلملا هذهو .هدابع ضعب هللا اهصخ ةكلم هتناتمو

 / نكسيو هيرتعي يذلا قاهرإلاو .هجازمو طاطخلل ةيسفنلا ةلاحلاب فيفط لكشي
 م7 عيطتسي مهضعب .رخآل طايح نمابف

 7, ّنإ . عيطتسي ال مهضعبو هئايكرتعي نيذللا قاهرإلاو ةيسفنلا هتلاح زواجتي
 نأو .ةباتكلل آدادعتسا مويلا :ايلخناد ًاروعش رعشي رهاملا طاطخلا
 0 ريغ وأ آبعتم ناك ءاوس اهديري يتلآ تاهاجتالا يف عفدنتو هعواطت ةبصقلا
 تقؤ يف اهتباتك نم نكمتي ال دق نآلا اهبتكي يتلا ةلمجلا نأب سحي لب , بعتم
 .- .ةباتكلا ىلع بكني هدجت اذلو ةدوجلا سقنب رخآ
 7 .باذعلا ةروثو ملألا ةمق يف وهو هتاحول

 ةيمويلا ةباتكلا نيرامتب طاطخلا مايق :اسماخ
 6 يل ةباخكا جنح انمي انك .رمتسم لقص ىلإ يبرعلا طخلا جاتحي

 "لبق نم ةلصاوتم ةمئاد ةباتكو ةيموي نيرامت ىلإ هنازوأو هسيياقم طبضو
 "رب عباصألا كلتمت ىتحو ,ةنورمو ةنويل بستكت نأ ديلل ىنستي ىتح ؛طاطخلا
 " ل|اهغولبو اهيلإ لوصولا نكمي ال ةبصقلا كاسمإو ةباتكلا يف ةقالطو ةقاشر
 ةكلملاو .لامهإلاب رتفتو وبخت ةبهوملاف .مئادلا رارمتسالاو ةعباتملاو نيرمتلاب
 كارتألا نيطاطخلا ضعب نأ ىتح . نيرمتسملا لقصلاو نيرمتلاب دقوتتو ىوقت
 06 ولاا نم داعشي ميدتسي يتتي كو: ةيحانلا هذه يف ًاريثك اوغلاب

 ت ةيبسن ةلاح كلتو .هحناوج

 04 ص يناليك ميهاربإ د قيقحت ..م 1951 قشمد . ةياتكلا ملع يف ةلاسر ؛ يديحوتلا نايم وبا (7)
 17 ص طوطخلا عاونأ ةفرعم يف نيقيلا ةلاسر ؛ يعايسلا نسحلا ىقطسم (8)



 وح

 جلاهيجوتلا نإ ذإ :خيش لإ"

 جراخلاو لخادلا ىلإ اهتبعادمو اهطغضو يللا نيجعلا نم ةعطق م كيرحت
 .(9) ةقد لكب ةبصقلا ريدتل عباصالا يف ةفهرملا ةيساسحتا لإ لوصول

 طخب غلب يذلا ينسحلا دامع يسرافلا طاطخلا لثم مهضعب نإ ىتح
 حمست ال طخلا يف ةلصاوتملا هنيرامت تناك ,هبتارم ىلعا يسرافلا يأ قيلهتلل
 .(10) ةنسلا يف نيترم ىوس هرعش ةقالحب هَل

 ةرمتسملا ةيطخلا نيرامتلا لعف نع ريزولا طاطخلا ةلقم نبا اندشريو

 موي نم طخأ سيمخلا موي يندجأل يننا“ هلؤقب زيجو ةرابعي طاطخلاب

 .ةعمجلا موي يه ةلطع دوجو بيسب < تبشلا

 طخلا يف ةيذاتسألا :اسداس

 لاقيو ,ذاتسألا نع اهيف ءانغ ال اهتنهجوي نأب لوقلا نم دباالإ
 تاظحالملاو ةميوقلا تاداشرإلاوا 0

 .ةعنصلا ذاتسا نم الإ اهسابتقاو اهيلع
 كمر ملعا : لاثعلا ليبس ىلع هنم دروت دصلا اذه يف ريثكلا ليق دقفا

 .(11) داسفلا كيلع لخدي نآ دب الق خيش كل نكي مل اذإ كنأ هللا
 : لوقت ةعنصلا ذاتسأ ةيمهأ دكؤت رعشلا نم تا

 نيزت نيملاعلا يف ةبترمو ةياتك نسحب ىظحت نأ تئش اذا
 نيعت حيلملا طخلا ةجهب ىلع اهئاف اهدمتعاو آثالث ريخت

 نويع نهب ترق تعمتجا اذإ ةعاربو أ مكحم ًاسرطو ًادادم

 نيعيو اهداشرإ يف دعاسي اهصوخش كيري خيش نم دبالو

 نونجو هلقع ءابه كاذف ه«هلقعب شاعو خيش هلال نمو

 ,ممهخويش ىلإ ةبوسنم مهئامسأ دورو نيطاطخلا ريس يف ظحالملاو

 نأ : اهنم كلذل ةلثمأ ىورتو .هللا طخسل ةيلجم ةيذاتسألا قوقع يلاتلاب ادغو

 نسحأ بتكي هنأ ىعدا .نامثع ظفاح ذيملت .بكوكلاب فورعملا دمحم شيوردلا
 غلبي ملف هدي نم نيعيصإ هنيكسب عطق هملقل هيرب دنعو هنم لقنيل هذاتسأ نم

 341 ع ةيكرتلا ةيفرخزلا ناونطلا ؛ عسل لالاج (8]أ
 #27 م نوطاطخلا ؛ (ةرثيه نم ) ؛ يفيوش دومحم روتكد (10]]

 429 ص هيلدأو يبرعلا طخنل خيرت + يكس رماطلا (!أ



 ف وزجاج

 .(12) نيديجملا ةبترم هتايح يف كلذ دعب

 هتيرقبعو هتبهومب طاطخلا زازتعا :ًاعباس

 يتلا هتاردقبو هتيرقبعو هتبهومب طاطخلا زازتعا نا هيف كش ال امم

 ًازيمتم [صاخ ًاكولس هل تلعج ءرشبلا نيب نم اهب هصخو هيف هللا اهنكسأ
 نم ةصاخلا يف باجعإلا ريثت ةقيرطب هنع عافدلاو .هجاهتناو هوذح ىلإ هعفدي
 :راسفتسالاو لؤاستلا ىلإ مهعفدتو ةماعلا ةظيفح ريثتو ؛ةعنصلا باحصا

 ءالؤهل لؤاست لك ىلع بيجت خيراتلا نم صصق ثالث ىلع ءيجنسو

 فالتخاو هتيرقبعو هتبهومب طاطخلا زازتعا نع .هيلإ تبهذ ام دكؤتو ةماعلا
 :سانلا رئاس نع هجهنو هكولس

 ييزتل اطاطخ ناريإ ةلود نات نه ريبكلا يلع دمحم يلاولا بلط
 هنع ًافورعم ناكو .خالكنسا ازاويم ةمهملا هذهل راتخاف ؛ةعلقلا دجسم ناردج

 هيلإ ثعبي نأ يلاولا هنم بلط ,لصو اهلو:هتبهومب هزازتعاو هسفنب هدادتعا
 نيب مداخلا لثم امدنعو .همداخ مم هل اهلسرأف .اهنسح لمأتي هطخ نم ةحولب

 نأ طاطخلا يئاصوأ دقل : هباجأف يلاولا هرسفتساو ,عجارتو ددرت «يلاولا يدي
 مداخلا رمأ نأب فقوملا يلاولا ذقناف .اهل آمارتحا مقت مل نإ ةحوللاب عجرأ

 .ةحولل آميظعت موقيل لوخدلا ةداعإو جورخلاب
 دي ىلع طخلا ملعتي لوالا دومحم ناخ دومحم ينامثعلا ناطلسلا ناكو

 .,ةنطلسلا ىلوتي نأ لبق فورعملا يكرتلا طاطخلا مقار ىفطصم هذاتسأ

 ةاودلا طاطخلا ىطعأ سرد لوأ دنعو ؛هميلعت ةلصاوم بغر اهالوت امدنعو
 ناتسالا لبق ميلعتلا ىهتنا املو .همغر ىلع اهذخأف ةداعلاك اهكسميل ناطلسلل
 ؟ضقانتلا اذه ام ,ناطلسلا هردابف .افوتكم فقوو ناطلسلا يدي نيب ضرألا

 امأ ,يالوم اي : طاطخلا هباجأف يمامأ ضرألا لبقت مث ,ةاودلا كسمأ يل لوقت

 7 ,هتيفوأ ةنطلسلا قح وهف ضرألا ليبقت اماو ؛ةيذاتسألا قح وهف ةاودلا كسم
 .(13) يدومحم يزاغ فلأب هيلع معنأو باوجلا اذهل ناطلسلا حاتراو

 00 قف نم هيفطععلف ريو م 5 سقيفسلل يدتك: وش وسم زيك
 - "نجع 2 الوحل تكس



 يسرافلا طخلا بتك نم رهشأ نيوزق دايسأ نم ينسحلا دامع نآك دقف .هفتيعل

 هل كسم نأ ىلإ بهذو هيلع سابع اضر يلع لضفي لوألا سابع هاشلا ناكو
 ملف .هتبتكمل آنيمأو آصاخ ًآبتاك هنيع امك ,دامع رضحم يف بتكي وهو لعتشتملآأ"*# 3

 ,هاشلاب ضرعت ةيروت اهب آراعشأ مظنف وه نم وهو ةاباحملا هذه دامع لمحت
 عاطق هيلع اطسف ءاربكلا دحأ دنع ءاشع ىلإ هوعدي هئاقدصأ ز عأ هاشلا هيلإ ثعبف

 ثدح امب يلوغملا رابقا نب ريكناهج ملع املو .ءالشأ هوعطقو هولتقو قرطلا 3
 .(14) أبهذ هنزوب هتيدف تنك هلتق لدب يل همّلس هاشلا نأ ول : لاقو هيلع نآحإ

 نأ يهو ءاهيف كشلل لاجم ال ةتباث ةقيقح ىلإ لصن ,قبس ام ءوض يفو أ 0#
 ثارتلا اذه ثعاب وه لب ؛يمالسإلا يبرعلا ثارتلا يف ام نمثأ ربتعي يبرعلا طختلا

 ةراضحلا كلت ءاهلك ةقيرعلا ةيمالسإلا بخل ذعابو ,هتانوكم لكشمو ميظفلا.-*“
 اوحارف ؛مهباجعإ تعزتناو مهمامتها ىلْع تذوحتلساو ,برغلا لوقع تريح يتلآ77“-“

 .ًاليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام اهسئافِنو اهراثآ يفو اهيف نوصوغي 9

 هنيوكتو طاطخلا دادعإ :ًانماث
 طاطخلا نكمت يف ًازرابو اماه ا رود هنيوكتو طاطخلا دادعإ عوضوم بعلي

 يف هتيقحأو .هدعاوقو هنونفو هرارسأب راثثتسالاو طخلا بتارم ءالتعا َنْ
 هدادعاو طاطخلا نيوكت نأ ىرن انلعجي ام كلذو .ديجم طاطخ بقل كالتما

 ؛عيفرلا نفلا اذهل الماك ًآينف اليم ناسنإلا يف بلطتي وهف ,قاشو ريسعو بعص
 .دعسأ لالج لوقي ."لمي الو لكي ال اليوط ًاربصو .ًارمتسم ًابأدو ًايلاع آقوذو ب

 يف سيل ص اخ ا دادعتسا بلطتي ىقيسوملاو مسرلاك طخلا“: يكرت خرؤم وهو 3 ا

 ىوس مهنيب دجن ال كارتألا نم فلألا نيطاطخلا نيب نمف ؛سانلا لك لوانته
 نأب مزجلا عيطتسنو «لوقي درطتساو» هتلاصأو طخلا لامجب نوزاتمي ةرشع
 نلف ةردقلا نم روصملا غلب امهمو .ماسرلا نيوكت نم بعصأ طاطخلا نيؤكت
 .(15) « ةيطخلا بسنلاو دعاوقلا نقتي مل ام ةليمج ةحول ديلقت عيطتسي

 1 ىع ةيكرتلا ةيفرخرلا نوتقلا ؛ دمسأ لالج نع . 126 ص م1757 لوليل 3 دمع . ةفاقثلل ةيبوغلا ةلجملا : يفيوش دمحم 1 ردح 86 200 ىم نوطاطقلا  ةرابش نع 129 ص .م1962 لولي - يناثلا ددس# ةذافثلل ةيبرعلا ةلجمقا ؛ يفيرش دمحم روتكدلا (َِْيآل/ ل
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 ١ 01١ ١ اك وراو ف وكلام

 الاس ( مع

 «”آ | ابي ' :ةبهوملا هللا هاتآ نم الإ اهديجي ال ةقاش ةعانصو ؛ةبعص ةسدنه طخلاف

 ةبموملا هذه لقصيل بادو دهتجا مث ؛ةكّلملاب هللا هقزر نم الإ اهغلبي الو

 .ربصلاو دانعلاو ةسرامملاو نارملاب ,ةكلملا كلت ذحشي و

 0 .مويوتس
 هاا <

 هس“

6 
 تاودا 5 ضنا تاونإ

 كد د >
 دج  21١دوز .١

 ا ال ب
 تم ورهجحامم ههمجمممم ( بمص ممر (*)







 را نأ

 يملا طوطب عاو



 لوألا لصفلا

 ةمييدقلا ةيبرعلا طوطنلا عاونأ
 .ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ضعب تددع يتلا رداصملا : ًالوأ

 . ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عيمج رصح : ًايناث

 . ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نع لاقي نأ نكمي ام : ثلا

 . ةيبرعلا ظوطخلا نينقتب ءدبلا ةلحرم : اعبار

 ,يناثلإ لصفلا

 رضانلا تقولا يف ةليعتسملا «ةيطيسالطلا» ةيبرعلا طوطنلا عاونأ
 هعورقو يفوكلا طخلا : ًالوأ

 يخسنلا طخلا : ايناث

 يثلثلا طخلا : ثلاث

 يثلثلا طخلا يف بيكارتلا (آ

 طخلا نازيم (ب
 يفوكلا عم سيلو يثلثلا عم يخسنلا طخلا هباشت ( ج



- 

 ةزاجإلا طخ : عبار
 يسرافلا طخلا : ًاسماخ'

 يعقرلا طخلا : ًاسداس

 قحلملا يعقرلا طخلا : اعباس'

 يناويدلا طخلا : انماث

 (قحلملا) وأ يلجلا يناويدلا طخلا -: ًاعساتإ

 قود ا

 ٍيبرغملا طخلا :آرشاع

 ّدَحلا طخلا :رشع يداح

 رحلا ينفلا طخلا :رشع يناثأ
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 |: |" ةيرنبا موطن عاف

 ةميدقلا ةيبرعلا طوطنلا عاونأ

 عاونأ ضعب تددع يتلا رداصملا ركذ ىلع لصفلا اذه يف ءيجنس

 طؤطخلا هذه ترصاع اهنأ مغرب ءاهلك اهتبثت نأ نود ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا
 ةميّدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عيمجل لماك درس ىلع ءيجن مث .اهدعب وأ اهلبق
 ر# مث .ةفلتخملا رداصملا هتركذ امم هيلع لوصحلا انعطتسا ام ضعب فيرعت عم

 ىلع اهدعب جرعنو .اهنع لاقي نأ نكمي ام ةميدقلا طوطخلا هذه لالخ نم ركذن
 نم ةزاتمم ةلحرم تلصو نأ ىلإ ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نيئقتب ءدبلا ةلحرم

 07 . نيسحتلاو ريوطتلا

 ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عا :تددع يتلا رداصملا :ًالوأ
 نم ةريثك آعاونأ مالسإلا روهظ نم ءادتبآو يضاملا يف برعلا فرع

 ةةقلتخم ءامسأب عاونألا هذه ةيبرعلا رداصملا تركذ دقو .طوطخلا («) مالقألا
 طوطخلا هذه نأ داقتعالا بلغيو . طوطخلا هذه هيف ترهظ يذلا ناكملل آعبت

 يف قورف اهنيب نكي مل هنإف , لوقعملا دودح زواجت يذلا اهعاونأ ددعت مغرب
 وعي ناك اهتايمست مظعمو . ًاهباشتم اهمظعم ناك لب تازيملا وأ صئاصخلا

 ىلإ اهلاحرتو طوطخلا هذه لاقتناب ريغتت تناك ةيلحم ةيميلقإ تايمست ىلإ
 نال وأ :ةميدقلا اهئامسأب ميلاقالا كلت ىلإ تمدقتسا اهنأل امإ | ميلاقألا

 ليبس ىلعف .ديدجلا اهمساب تيمسف تروطتو تمنو اهيف تآشن طوطخلا
 نافرعي اراص ةنيدملاو ةكم ىلإ امهلوصوب يريحلاو يرابنزلا ناطخلا «لاثملا
 . يندملاو يكملا امه نيديدج نيمساب

 1 نأ ,تسرهفلا باتك بحاص اه 385 ةنس ىفوتملا« ميدنلا نبا ركذ
 + ( ”/ييرضبلا ,يفوكلا .رودملا .ثلثملا ؛مثتلا ءيندملا ؛يكملا : يه فحاصملا طوطخ

 نكمل .دلا مل ؛ًالذم تناقف ؛(طرطتلا] ةظفلا نم الدب (مالقألا) ةظنفل رداسعملا تركذ دقق  طولسخلا ينمتو مالفالا ()
 نطذلو ىنعملل برقألا يم اهنآل .طسخ ةملك وكذ انرثأ دقو ....خلا رامولعلا طنحو .ثلثلا طخ ينعي كلذو ... خلا راموللا
 7 .حصألا يم اهتألو .ئئراقلا

- 



 . عاوجألا هل ةوطد ا تبقي ثي نأ نود ٠ ا .يلحسلا

 طخلل ًاعون رشع انثا ه 400 ةنس ىفوتملا يديحوتلا نايح وبأركذ دقو
 يقارعلاو يماشلاو يسلدنألاو يندملاو يكملاو يليعامسإلا : يه يوكل جم

 . يرصملاو دوجملاو بعشملاو يناحيرلاو يدادغبلاو يَسََبَعْلاَو

 ينثا تغلب يسابعلا رصعلا ةيادب يف ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نإ ليقو ------
 ,ريبكلا راموطلا طخ ؛جابيدلا طخ .تالجسلا طخ ,ليلجلا طخ : يه عون رشْعِإ || | '

 طخ ,تارماؤملا طخ ؛مرحلا طخ .حتفملا طخ .روبنزلا طخ .نيثلثلا خ "|!
 . جافرخلا طخ ءصصقلا طخ همنا #
 طخ لكلو .هب صاخ لمع عاونألا هذه نم.عون لكل نأب لوقلا نم دب الو 1
 نايحألا مظعم يف طخلا ةيمست نم نيبتّامك الاذنآ فورلخلا اهتلمأ يتلا هتغيبظ->*
 ىلإ ةباتكلل ناك مرحلا طخو .تاعُيبْلاو ةباتكل ناك دوهعلا طخف.-:7
 ءارمألا ةراشتسال ناك تارماؤملا :وأ كلملا تيب نم تازيمألا ع.
 ... اذكهو تابتاكملا ىلع ءافلخلا َعّيقوتل َنَك راموطلا طخو . مهتشقانمو كل
 ةيلاتلا تايبألا يف ةميدقلا طوطخلا عاونأ رعاشلا دروأ دقو --

 قلطي ثيح عيقوتلاو خسنلاو ققحملاو عاقرلاو ثلثلا :

 راعشأ ةعبس عورفلا مث راموطلاو حاضولا هدعبو 1
 روشنملا اهطخ ثلث فيفخ روثنملا اهناحير امرابغ
 ةلصحم هذه يفاهلكو ةلسلسملا تمت يشاوحلا مث

 ىشعألا حبص باتك بحاص ه 821 ةنس ىفوتملا يدنشقلقلا ركذ امك
 : يلاتلا بيترتلاب نيواودلا يف ةلمعتسملا طوطخلا عاونأ

 هتامالع ناطلسلا هب بتكي ناكو ؛عاونأ ةلمج ىلع لمتشيو .لماكلا راموطلا
 . عاطقإلا ريشانمو تايالولاو تابتاكملا ىلع

 دوهع يف هب بتكي ناكو ؛ققحملاو ثلثلا : نيعون ىلع وهو ءراموطلا رصتخم -
 .مهتابتاكمو كولملا



 اطمؤط عازنأ

 فيفخلاو ليقثلا ناعون وهو .ثلثلا -
 ,صصقلا روهظ ىلع ءارزولاو ءافلخلا هب عقوت تناكو ,عاونأ ةثالث ىلع وهو عيقوتلا -

 يهو هعقر عمج عاقرلا يف هب بتكي ناكو .ًاضيأ عاونأ ةثالث ىلع وهو :عاقرلا -

 . اهانعم يف امو صصقلاو ةفيطللا تابتاكملا اهيف بتكت يتلا ةريغصلا ةقرولا

 مامحلا قئاطب هب بتكي ناكو ؛ دحاو عون وهو ؛رابغلا -

 908 ةنس ىفوتملا باوبلا نبا ةقيرط ىلع يبيطلا نسح نب دمحم بتكو
 : يه ةميدقلا طوطخلا نم ًاعون رشع ةعبس ه

 طخ :موظنملا دقعلا طخ «نرتقملا طخ ,روثنملا طخ .داتعملا ثلثلا طخ

 طخ .فحاصملا طخ .« ثلثلا يلج » ثلثلا ليلج طخ , « عيقوتلا » عيقاوتلا
 ليلج طخ .حاضفلا خسنلا طخ .«رابغلا ريغص» ةيلحلا رابغ طخ ؛لسلسملا
 ؟يشاوحلا طخ :يؤلؤللا طخ .يكيايرلا طخ ؛عاقرلا طخ :ناحيرلا طخ .ققحملا

 7 هيض 3 .راعشالا طخ
 وه يبرعلا طخلاو, : ةليقعلا حرش يف ةليمجلا ثاحبألا بحاص لاقو

 يف نيسحلا نبا ركذ دقو , طوطخلا عّيمج تطبنتسا هنمو ,يفوكلاب فورعملا

 انته: نيلصأ ىلإ اهعجرم طوطخ ةدع هيف يفوكلا طخلا نأ : ثلثلا طخ يف هباتك
 .«طسبلاو ريوقتلا

 مقورح ةئيه نوكت يذلا وهو , نيللاب نآلا هنع ربعملا وه : روقملاف
 مّوسر يف دجوي يذلا طخلا وه يأ ءامهوحنو ثلثلاو خسنلاك ةنيل اهتاياهنو
 . بيدحتو سيوقت هفورح

 يذلا وهو ؛سبايلاب نآلا هنع ربعملا وه طيسبلا وأ طسبلا وأ طوسبملاو
 يئفوكلاو عبرملا يفوكلاك ةرطسملاب تطخ ول امك ةميقتسم هفورح ةئيه نوكت
 هفورح موسر يف دجوي ال يذلا طخلا وه يأ ءامهوحنو يسدنهلاو يرامعملا
 .ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عيمج تقتشا نيلصالا نيذه نمو . بيدحت وأ سيوقت

 ةبآتكلاو نيودتلاو خيرأتلا يف لمعتسي ناك نيللا يأ ءروقملا طخلاو

 "وأ طيسبلا وأ طوسبملا طخلا نأ نيح يف .(230 مقر لكشلا رظنا) ةعيرسلا
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 رخل 0

 رمرحو | هس وب له ا_رم البس |ناك سبايلا يأ يسب
 ثكلع و هلا اسرا اياضقلا ةباتك يف لمعتيسي

 هير تصع بن و هللا مج رو |وقو .ةماهلا رومألاو ةريبكلا

 صاللا لس ١ نا ويد بادر | عبرملا يفوكلا طخلا بتي
 هلل ةرع رمد ملا رو يفوكلا طخلاو ثيدحلا

 هس نك |وهر م بط | د ككشلا) يف امك يسدنهلا
 ا كل اد وو .لاثملا ليبس ىلع (241 مروة

 هام ررسراو ىرخأ ةريثك عاونأ ىلإ روطتاامث
 مقر لكش ىرئنس امك

 عيرطلا يف

 لدعم
 لوس دمحم هللا لإ هلإ 1, هصخو عيرملا يفوكللا طخللا نم جذومن .(240

 مدختتسي ناك يذلا ميدقلا (يللا روما طخلا نم جا

 ًانايبحا هيلع قلي امك (ىوّرملا يفوكلا وأ])

 ووجع



 يملا لوطن عازنأ
 ممسمسسلا

 : تناكو ؛يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ يف سبايلا طخلا رشتنا دقو
 يف يللا طخلا لظ نيح يف .دوقنلا هب شقنتو ؛ينابملا هب ىلحتو .فحاصملا

 يف ةماعلا همدختساو .هتباتك ةعرسو هتنورمل طالبلاو نيواودلا ةمدخ
 رشنلاو نيودتلا يف ةصاخلا همدختسا امك ؛ةيمويلا ةيباتكلا مهضارغأ

 طخلا نأب دكؤملا نم يذلا  طسبلا سبايلا طخلا ةرهش تغط دقو

 امه نينثا نيعون ىلع ناكو ؛ روقملا طخلا ىلع دعب اميق هنم ردحت يفوكلا
 ناجحالا ىلع ةباتكلا يف مدختسي ناكو : يراكذتلا يفوكلا طخلا 1

 اذه لظ دقو .ثادحألاو تايفولا خيراتو ةينآرقلا تايآلا تابثال باشخألاو

 نم هولخب زيمتي ناكو ؛ةرجهلل ىلوألا ةتسلا نورقلا ىدم ىلع مدختسي طخلا

 طخلا هبشي وهو . اهتءارق رسعو ضعبلا اهضعب عم هفورح طبارتو .طقنلا

 لاثملا ليبس ىلع كنج با242(,1 مقر لكشلا رظنا) . عبرملا يفوكلا

 .(يتليتا ةيمكلا) - ج (هللا دمحلا) .ب (انح يبردهثلا) -ا

 هسا |“
 ( هللا لرسر دمحم هلل ل1 نإ ال )+

 .يراكتتلا يفوكلا طخلا لثامي يذلا عيرملا يفوكللا طخلا نم جئامن .(342) مقر لكشا
 سم



 رث را
 فحاصملا ةباتك يف مدختسي ناكو : يفحصملا يفوكلا طخلا

 ةذاخأ ةكراشمو قسانتم جيزم يف ةنويللاو سبيلا نيب عمجي وهو ؛ ىلوألا

 ةباتكل لضفملا وه طخلا اذه لظ دقو .(244 مقرو 243 مقر نيلكشلا رظنا) ةربعم

 لحو دعب اميف هكراش ىتح .ةرجهلل ىلوألا ةثالثلا نورقلا لاوط فحاصَمّلآ
 رظنا) فحاصملا ةباتك يف طوطخلا نم امهريغو يثلثلاو يخسنلا طخلا ةلحم

 بتكي ةروسلا مسا ناك فيك اهنم ظحالي يتلا (248 ,247 ,246 . 245 ماقرأ لاكشألا

 ةباتك تراص مث . يخسنلا وأ يثلثلاك رخآ طخب ةروسلا يقابو يفوكلا طخلاب
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 يتلا ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عيمجل الماك ًارصح يلي اميف درسن /- ١

 : يهو ًامامت اهمظعم لحمضا يتلاو ةفلتخملا رداصملا اهحرشو اهركذ ىلع تتأ 1

 باثكلا ُردَق ليلج طخ وهو .ةريبكلا ةقرولا وه راموطلاو , راموطلا طخ...
 ةثالث نم هيف دب الو :نوذربلا بنذ نم ةرعش نيرشعو عبراب هملق نس ضرع”

 ةحاسم ثلث وهو ثلثلا : هنم قتشا دقو .ساطرقلا يف ربحلا جمي يكل قوقش >1:

 . طسبلا ىلإ ليم هيفو ققحملاو .ريوقتلا ىلإ ليم هيفو راموطّلا | |

 .فصنلا حتفم وأ فصنلا طخ لا

 .راموطلا ةحاسم يثلث وهو , نيثلثلا طخل ي# 11

 ,هالعأ انرشأ امك راموطلا ةحاسم ثلث وهو . داتعملا ثلثلا وهو .ثلثلا طخ 0 ١

 0و ل سلا

 اهركذ يتآلا طوطخلا 1 [تملوثةعبزألا طوطخلا هذه نمو

 ,نيثللا طخ راموطلا طخ نيب ام عتحاستكادو -.:راموطلا رصتخم طخ: -

 . هنم ريداقم فطلاو ايدك هَنَم قَد هنأ الإ ليقثلا ثلثلا لكم وهو

 ًاليلق كلذ نع صقن اذاو ؛طاقن سمخ هيف فلألا رادقمو .ثلثلا فيفخ طخ”

 .يؤلؤللا طخ ىمسي
 . طاقن عبس هيف فلألا لوط رادقمو :ثلثلا ليلج وأ ثلثلا ليقث طخ - -

 راموطلا طخ نم دلوت دقو . ققحملا طخ

 الو ثلثلا طخل ناتفص امهو .قلطملا طخ كلذكو . ققحملا ليلج طخ -

 قلطملا امنيب :نازوألاب ديقملا ثلثلا وه ققحملاف .هعاونأل ءامسأ نوكت نأ زوجي

 * تورهلا رعي ةكامتم وأ فلآلا لوط يف بتنتلإ ضعبب ديقتلا رح وه

 روصك لصألا يف هروصو ؛ثلثلا فيفخ طخ نم دلوت دقو . عاقرلا طخ -

 .ثلثلا فرح

 هبو «هتيؤر نع فعضي رظنلا ناكو ؛هتقدل كلذب يمس دقو . رابغلا طخ -

 .خسشلاو عاقرلا نم دلوم وهو .مامحلا ةحنجأ اهلمحت يتلا قاروألا بتكت



 جابيدلا طخ -

 .جابيدلا طخ نم دلوت يذلا ؛جافرخلا طخ
 .راموطلا رصتخم نم دلوت يذلا , يعيمسلا طخ
 مدختسي ناكو .راموطلا رصتخمو ثلثلا ليقث نم دلوت يذلا ,ةبرشألا طخ

 ,يرلا يسدنهم ىلإ ةباتكلل
 ٌرابنغ طخ ًآضيأ ىمسيو «نيثلثلا طخ نم دلوت يذلا ؛تارماؤملا طخ -

 الو لوقعملا ريغ نم ذإ .تارماؤملا طخ هتيمست يف كشن انك نإو ةيلحلا
 ال تارماسملا طخ نوكي دقف .تارماؤملا طخ ىعدي طخ عدتبي نأ ,غاستسملا
 يمسو ,رابغلا طخ ىمسيو ؛حانجلا طخ طخلا اذه ىمسي كلذكو . تارماؤملا
 مامحلا اهلمحي يتلا قاروألا ىلع هب بتكي ناك هنألو .ركذ امك هتقدل كلذب
 0 7 .لجازلا

 ةيلاعلا اهتاياهن جامدناو هفؤرُخ للَلَسْا كلذك يمسو ءلسلسملا طخ -
 تلثِلا طخ نم دلوت دقو .ضعبلا اهضعبب

 .ققحملا طخ نم بيرق خس هتآ ىلغ ركَذ . راعشالا طخ - صصقلا طخ -
 .يحناوجلا طخ مساب ًاضيأ ركذو ءيجئاوحلا طخ -
 ىلإ ةباتكلل مدختسي ناكو ليقثلا ثلثلا طخ نم دلوت يذلا ؛مرحلا طخ -

 تاريمألا
 ليقثلا ثلثلا طخ نم دلوت دقو ,فصنلا حتفم وأ حتفملا طخ -
 .ليقثلا ثلثلا طخ نم دلوت دقو ءيروبنزلا طخ -

 دوهعملا طخ وأ :مرحلا طخ نم دلوت يذلا دوهعلا طخ
 . فصنلا حتفم طخ نم دلوت يذلا .ريبكلا رودملا طخ -

 مدختسي ناكو .فصنلا حتفم طخ نم دلوت يذلا ,ريغصلا رودملا طخ
 .رعشلاو ثيدحلا لقنو رتافدلا ةباتكل

 ,هب عقوت تناك ءارزولاو ءافلخلا نأل تاعيقوتلا طخ هل لاقيو ؛عيقوتلا طخ
 ”يشسوي هعرتخا دقو .عيقوتلا طخ نم عون وهو ؛قلطملا عيقوتلا طخ



 ةباتكلا هب ررحت نأ رمأو ؛نيتسايرلا وذ نوراه نب لضفلا هب بجعأو يجيج

 لصالا يف يه هعاضوأو هفورح دعاوقو .يسايرلا طخ هامسو .ةيناطلسلا 1

 ,يشايرلا مساب آضيأ ركذ امك ,ريبكلا يسايرلا مساب ركذو .ثلثلا طخ دعاوق

 يسايرلا وه حصالاو 7
 يسجرنلا وأ ؛ سجرنلا طخ -

 . ناحيرلا طخ .-

 . فحاصملا طخ /

 «حاضفلا خسنلا طخ مساب ا ضيأ ركذ دقو :خسنلا يلج وهو ,.حاضفلا طخ

 مسا قاقتشا لقعي ال ذإ ,رداصملا ضعب تركذ امك حاضولا طخ هنأب دقتغتو.:7

 .ةحيضفلا وأ حضفلا نم ظخ“: م
 ةرات فرعي وهو .ًاضيأ ةميدقلا در اج وهو .يبرغملا طخ 1--* وأ

 اهيطرل طخلاب ىرخأ ةراتو يسلدنألاب سب 20 2 اب .أ ةراتر اب 5
 «روثنملا طخو ٠ «خسنلا طخو ؛تالجسلآ ط ِخو.,موظنملا دقعلا طخ - _ 7+ 7

 طخو ؛يشاوحلا طخو ءيشولا َطْخَو ولولا طخو ,عصرملا طخو

 جبدملا طخو «دروزاللا طخو ءقلعملا طخو ؛جمدملا طخو «نرتقملا

 طخو ؛ثدحملا طخو ؛بهذلا طخو مهسملاو علوملاو عشوملاو منمنملاو

 : هعاونأو «يفوكلا طخ وهو» يريحلا طخو لازتخالا طخو ؛جوزمملا

 يسلدنألاو يليعامسإلاو يقارعلاو يناهفصألاو يرصبلاو يكملاو يندملا»

 «مثتلا طخو ؛« يرصملاو بعشملاو يناحيرلاو يسابعلاو يدادغبلاو

 فصارلاو لئاملاو عونصملاو ديواجتلاو قشملا طخو ,ثلثملا طخَو

 .زوماريقلاو يرصانلاو يلحسلاو يطاولسلاو

 ةياهن ىلإ مالسإلا رجف نم ةيبرعلا طوطخلا ةرجش ركذ ىلع يتانو
 : يلاتلا وحنلا ىلع يسابعلا رصعلا

 طخ ىمسي عون ىلع ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاوثأ دادعت نيح انيتأ دقل

 .ةعرسلا وه وأ ؛لوطيو دتميل ءيشلا بذج وه : ةغللا يف قشملاو ”قشّملا



 ليقو نم يأ : طخلا ّقشّمو
 ىلع ةلالد وهو .هيف عرسأ

 ديدمت وأ بتاكلا دي ةفخ

 1 وماقلا يفو .هفورح
 . اهقورح دم يأ ,ةباتكلا يف

 بتكي نأ ٠ هرك دقو
 كلذ يف نآل .ًاقشم نآرقلا

 تركذ امك .« اقرخو فرجعت

 طخلا اذه نأ رداصملا
 فحاصملا ةباتك يف مدختسا

 آهركو ةديدش ةضراعم يقلو

 ]ب,| نع لقن دقو .ًأضغبو أطخسو

 أ يضر باطخلا نب رمع ةقيلخلا
 يتابع جدي روت 0 يوتا ...٠ ةياقكلا يشن هلوقز هنع .هللإ
 (؟)يبرط يسايملارسمق ءاهتا ىلا مالساارجفتم .. ”هنيببأ طخلا دوجأو ؛قشتملا
 1 ىلع لدت تحبصأ رضاحلا نمزلا يف قشملا ةملك نأب لوقلا نم دب الو
 _|/ اهتسيقأو فرحألا نيزاوم ىلع ةينبملا طخلا فورح اهيف بتكت يتلا ةفيحصلا
 ريك أ ؛(350 مقر لكشلا) يف امك طاطخلا هب موقي يذلا بيردتلاو نيرمتلا ينعي وهو ,نيرمتلل

 " 4-0 ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نع لاقي نأ نكمي ام :اثلاث
 لءاستي ئراقلا لعل ,ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نم هركذ مدقت ام دعب

 نعو ءاهددعتو عاونألا هذه ةرثك نع ص اصتخالا باحصأ نحن انلءاست امك -
 وأ ًانكمتم ناك ولو سرادلا لقع اهقدصي ال يتلاو ًأدج ةبيرغلا اهمظعم ءامسأ
 1 !. يداعلا ئراقلاب انلاب امف .ًاعلطم ناك ولو طاطخلا نهذ اهروصتي

 2 1 "يهل ' عاونألا هذه ءامسأ تلقانت يتلا رداصملا مظعم نأ ءاذه نم برغألاو

 م1971 يدل نيز يجان  يبرعلا طخلا عئامب نم (*)



 و

 تفتكا لب .يملعلا ثحبلا هبلطتي امم ةجيتن ةيأ اهنم صلختسبت وأ ًادبأ اهيفكقلعت 7

 «لالجإلا نم ةريبك ةلاهب اهايإ ةطيحم  ًآاخسنو ًالقن  اهتلاح ىلع اهتدروأ ناب
 أطخلا وأ مثأتلا يف عوقولا ةفاخم رمألا اذه يف ضوخلا مورتال اهنأكو

 ,اهاندروأو ةفلتخملا رداصملا نم عاونألا هذه ىلع انلصح نأ دعبف اذل جا

 نم انيلإ لصو امم اهضعب وأ ءاهلك اهشقانن نأ انم يضتقت ةنامآلا نق“
 اهيلع قيلعتلاو اهليلحتب موقن نأو ءاهجذامن

 يتلا ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عيمج نأب لوقلا نم دبال ءءدب يذ ئدابو

 دحاولا عونلا ىلع قلطأو اهتايمست تفلتخا نأو اهنيب اميف ةهباشتم اهركذ ىلع اًنقِج
 : يلاتلاب ةديدعلا تايمستلا هذه بابسأ زجون نأ نكميو .ةيمست نم رثكأ اهنم

 . ميلقإ ىلإ ميلقإ نم وأ رخآ ىلإ ناكم نم طخلا لاقتنا |
 . ملقلا اذه نسق وأ ؛طاطخلا هب بِتكِكمَيَدْلاملقلا نس ضرع فالتخا 2207-2

 ا ا تي
 يف (قشملا) ةملك تحيسعا فيك حضوي وهو رداقلا دبع دمحم طاطخلا ملقي خستناو ثلثلا طخي قشم .(350) مقر لكش

 .طاطخللا هي موقي يذلا بيرتتلاو نيرمثلا ةفيحص ىلع لدت رضاحلا نمزلا -نيح



 قربا ط وطن عازأ

 ةفاضإ ثادحتسا وأ ؛طخلا عون فورح ضعب ىلع فيفط رييغت يأ ءارجإ 3

 اهتاياهن وأ اهتايادب يف ةريغص
 وأ ءارمألا دحأ لبق نم طوطخلا هذه عاونأ دحأ مادختسا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 م كلذكو ًاديدج أمسا هيلع قلطي نأل آيفاك ناك ؛همادختساب هراثئتسا وأ ؛ءءارزولا

 -ةأعدم ناك ام بتاك لبق نم اهضرع وأ اهلوط وأ فورحلا مجح فالتخا نإف

 . طخلا ىلع ديدج مسا قالطإل  اضيا
 "يبسةباتكلا نم عونل ادعم ناك ةفلاسلا طوطخلا عاونأ نم عون لك نأب لاقيو

 1005 حاولأو ؛صاخ طخب ةيناويدلا قاروألاو .صاخ طخب بتكت مكاحلاو ناطلسلا رماوأف
 1 : يلي امك ةعبس قرولا ريداقم تناك كلذكو .رخآب ميلعتلا بتكو طخب رجحلا

 ويب .كلذ وحنو مهتاعيبو ءافلخلا دوهعل انركذ امك ةريبكلا ةقرولا وهو . لماكلا راموطلا -
 4 موتا ولشلاو ءافلخلا ىلإ ةباتكلل .ناثلثلاو -
 ./... مهوحنو بآتكلاو لامعلل .ثلثلاو -
 .. . مهؤحتو داوقلاو ءارمألل , فصنلاو -

 < 7" . مهتقبط يف نمو راجتلل ,عبرلاو -
 .مهتبترم يف نمو حاسملاو باسحلل ,سدسلاو -
 لمحي يذلا مامحلا حانج يف اهقيلعتل عباصأ ةثالث يهو .قئاطبلاو -

 / .ةفلتخملا قطانملا نيب لئاسرلا
 ةيلاتلا تاحفصلا يف تبئاسو

 طوطخلا نم عون رشع ةعبسل اروص
 ريبك فالخ دجوي ال ييأر يفو ؛ةميدقلا

 ةفيفط تاريغت نم الإ مهللا ءاهنيب اميف
 37 سيلو اهضعب فورح رهظم يف آدج

 " لفساب انحضوأ دقو .اهصئاصخ يف
 رم هيلإ يمتنت يذلا عونلا ةروص لك
 مل .لاكشألا هذه طوطخ

 راعشالا طخ نم جذومن 1 (251) مقر لكش





 © تنادنو ديون ست يالا جل ضنت



130 





ّ 
 ثلثلا طخ -راعشألا طخ يلاوتلا ىلع تناك ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نم اعونا دعم

1 
 ّّ -ناحيرلا طخ  ققحملا ليلج طخ يشايرلا طخ عاقرلا طخ داتعملا 07

 طخ -نرتقملا طخ -يشاوحلا طخ -رابغلاو لسلسملا طخ_يؤلؤللا طخ", 07
 طخ -روثنملا طخ  حاضفلا خسنلا طخ قيلعتلا طخ موظنملا دقعلا 0

 .فحاصملا طخ ثلثلا ليلج طخ - عيقاوتلا ---

 ىلع يبيطلا نسح نب دمحم اهبتك ةميدقلا طوطخلا هذه نأ ركذلاب ريدجو ا 5 !
 باتك يف جذامنلا هذه تدرو دقو .ةيرجه 908 ةنس («) باوبلا نبا ةقّلؤط "1! 1

 ةفيلخ جاحلل نونظلا فشكو .ةبوسنملا ةباتكلا ةلاسرو ,ميدنلا نبال تسرهفلاب# 1111[
 « يدنشقلقلل ىشعألا حبصو .يشنملا ةتاعإو :ةيرجه 1067 ةنس ىفوتتلا . 4

 نإو ةهباشتم اهعيمج طوطخلا هذه كرات حلا ةمكحو .باتكلا فانضاؤ.<
 نم الإ مهللا|صئاصخلا يف قورف ًةيأ/اهنْيِكس ليل هنأ امك . اهتيمست تقظخأ##7 هكتسنا

 ولطو ايتازاوت نشمي تاودومق للا حتسر يف ةقيفط تافالتخا
 ميدقلا طاطخلا قوذ ىلع لدت ًامنإف يشأ ىَلَع تلد نإ ةفيفطلا تافالتخالا

 هتبغرو ,رييغتلاو ديدجتلا ىلإ هعوزنو .ةفلتخملا ميلاقألا نم ميلقإ لك يف كأتآ *“
 كلذ نم يساسألا هفده نكي مل نإو .لضفألا غولبو نسحألا ىلإ لوصولا يف

 عاونألا نع ةفلتخملا هلاكشأو هصئاصخو هتافصاوم هل هتاذب ديدج عون عادتّبا ب[
 امه طخلا نم نينثا نيعون كلف يف رودت ةقباسلا طوطخلا عيمج نأ امك .ةقباسلا
 .ةدح ىلع اهنم جذومن لك لفسأب انرشأ امك يخسنلا طخلاو يثلثلا طخلا

 ةيبرعلا طوطخلا نينقتب ءدبلا ةلحرم :ًاعبار
 هباشتو ءاهلخادتو ,ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ددع ةرثك نأ كشال

 ىلإ ةجاحلا رهظأ .اهنيب قيرفتلا هعم بعصي ريبك دح ىلإ اهفورح موسر

 ءضعبلا اهضعب عم اهجمدو اهعاونأ لازتخاو ءاهريوطتو ءاهبيذهتوءاهنيسحت
 ةباتكلا ىلع نوفكعي نيطاطخلا لعج ام اذهو .اهنم ةزاتمملا ةوفصلا جارختساو

 يف ءاضقلا راد باوب هوب ناك ءروهشم يدادغي طاطخ -باويلا نباب فورعسلا لاله نب يلع نسحلا وبل وه ؛ باوبلا نبا (
 .اهب العو .ةلقم نبا طوطخ جقنو .طخلا دعاوق ضعب لمكأ «يرجهلا ثئاثلا نرقلا نم يثاثلا فصنلا يف دلو . دادخب"
 لامك نم عيفر ناكم ىلإ . ليق امك



 ةَيمرعلا ط وطني عازنأ

 ,عاونألا هذه مهحئارق نوذحشيو .ةديدعلا براجتلا ءارجإو نيرمتلاو
 هللا دبع وبأ هوخأو .م 889  ه 272 «ةلقم نبا ريزولا طاطخلا ماق ثيح

 ناحيرلاو عيقاوتلاو خسنلاو ثلثلا ؛ يه اهنم عاونأ ةتس صالختساب

 داجأو فورحلا سدنه يذلا ةلقم نبال كلذ يف لامكلا ناكو ؛عاقرلاو ققحملاو
 هل تناك دقف ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف طخلا رشتنا هنع : ليقو ؛اهريرحت
 آاهنيسحتو طخلا عاونأ ريوطت ىلع هدعاس يذلا رمألا ,ةسدنهلاب ةعساو ةيارد
 .رداصملا نيب رثعن الأ آقح فسؤملا نمل هنإو .(*):كاذنآ دئاسلا موهفملا بسح»

 هتايح نأل امير .هطوطخ ىلع فقن ىتح ةلقم نبا طخل جذامن ةيأ نع ةديدعلا
 ضعب مجارتل انضارعتسا دنع هيلع ءيجنس امم بئاصملاب ةئيلم تناك

 نيزاوم ساسأ ىلع ةياتكلل ةقيرط ٍدجوأ ةلقم نبا نأ يفكي نكلو ءنيطاطخلا
 ”فورحلا عيمجل ًاسايقم اهذختاكَيتلا ثفلألا ىلإ فورحلا عيمج بسن .ةصاخ

 «باوبلا نباب فورعملا لاله نب يَّلْمَنِسحلا وبأ .ةلقم نبا دعب ءاج مث
 دعاوق لمكأف . طخلل ةسردم أشنأور ودل اقوزمو ماسر ناك يذلا , .م 2

 اهحقنو ةلقم نبا ةقيرط بذه يَدَلا وه :٠ باوبلا نيا نإ لاقيو .اهممتو طخلا

 يف ثلثلا طخب هتياتك لثمي يذلا (268 مقر لكشلا رظنا) «٠ ةجهبو ةوالط اهاسكو
 يذلا (269 مقر لكشلا)و ٠ ظحاجلل اهعمج ىلع ثحلاو بتكلا حدم ةلاسر رخآ

 لسلسملا طخلاب هتباتك ًآضيأ لثمي

000 
2 

 لاك ع

 م م

 و 2-2 كت هاسام مرح

 .لريثاتسا فاقرأ فحتمب ةدوجوم باوبنا نبال ثلثا طخب ةباتك .(20) مقر لكش

 نينرقلا لالخ طخن اهلاصر ينل ةعئربلاو ةدوجلاب نكي مل طخلا نآل .كاذنأ كئاسلا موهذملا بسح انلق(*)
 ندا .يرجه رشع عبارلاو رشع ثلاثلا



 فرع يذلا ,يدادغبلا يمصعتسملا يمورلا توقاي نيدلا لامج ءاج مث

 ينفلا موهفملا بسح» ةمات ةداجإ ةتسلا طوطخلا هذه داجأف ,نيطاطخلا ةليقب

 نيجذومن نالثمي نيذللا (271 مقرو 270 مقر نيلكشلا رظنا) ؛«كاذنآ دئاسلا طِغللا

 .ثلثلا طخب توقاي ةباتكل

 .يمصعتسملا توقاب طخ يف ينسنناو يتظنا ظدخلاب ةباتك جذومت .(370) مقر لكش

 باوبلا نبا طوطخ ىلإ ةفاضإلاب  امهفالتخا نيجذومنلا نيذه نم ظحاليو
 نم رخاوألا نيينامثعلا نيطاطخلا رابك دي ىلع ثلثلا طخ هيلإ لصو امع ةقباسلا

 ,مقار ىفطصمو ؛يسامألا هللا دمحك ؛ىلثملا ةروصلاو ةقئافلا ةعاربلا



 دمحمو .تزع ىفطصمو
 «يقوش دمحمو ؛قيفش

 يماسو .نامثع ظفاحلاو

 يدمآلاو فيظنو ميلحو
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 6 سس طاطا ىلجلا يشظلار يلشلا طخلاي ةحرل (34) مهر لْيَشِ
 4 ينيل دسمس نيملاعلا برو يبر وهلا هلال هللا: اوصنو أو

 لالج درسحم طاطخلل يللا طخلاب ةحول :(277) مقار لكشب
 نيدلا

 لصو ام اهنم ظحاليو يثظلا طخلاب جئامت .(378) مقر لكش
 يمصعتسملاو باوبلا نبا طوطخ عم ةنراقملاب طخلا اذه هيلإ يح
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 ةقئافلا ةعاربلا نم يثلثلا طخلا هيلإ لصو ام ةقباسلا لاكشألا نم انظحال
 باوبلا نبال ةميدقلا ثلثلا طوطخب نروق ام اذإ ؛ ةذاخألا ةليمجلا روصلاو

 هب يظح يذلا نيسحتلا ىدم انظحال كلذكو .امهريغو يمصعتسملا توقايو
 .نيطاطخلا فلتخم نم اهيقل يتلا ةيانعلاو :نينسلا رم ىلع طخلا اذه

 و



 كشك هباتك يف ةيرجه 1067 ةنس ىفوتملا ةفيلخ جاحلا ركذ دقو

 خسنلاو ثلثلا : يهو نيرخأتملا نيب ترهتشا يتلا ةتسلا طوطخلا ,نونظلا
 رداصم اهتركذ امك .يسرافلا يأ قيلعتلاو عاقرلاو ققحملاو ناحيرلاو

 هريغ ةريثك

 دق ؛ركذلا ةفلاسلا ةتسلا عاونألا نأ ىلإ ةراشإلا نم لاجملا اذه يف دب الو

 يديأ ىلع ؛اهفورح تبذهو , نينسلا رم ىلع نيسحتلاو ريوطتلا ىلإ آضيأ تعضخ

 ريوطتلاو بيذهتلا نكلو .يمالسالا ملاعلا ءاجرأ يف نيطاطخلا رابك

 .يقوكلاو يخسنلاو يثلثلا يه طوطخ ةثالث راطإ يف رودي ناكنيسحتلاو
 .القصو ًابيذهتو .ًاديدج ًاحيحصت هقبس نم ىلع يفضي طاطخ لك ناكو

-- 



 4اس
 هيلا تفيضأ امك .نآلا هيلع وه ام ىلإ طخلا لصو نأ ىلإ أظوحلم انهكَحَتَو *

 لمعتست تيقبو ؛لبق نم ةفورعم نكت مل سرفلاو كارتألا دي ىلع ةديدج عاونأ
 ناونع تحت بابلا اذه نم يناثلا لصفلا يف هثحبتس ام كلذو . اذه انموي ىلإ

 رضاحلا تقولا يف ةلمعتسملا ةيبرعلا طوطخلا عاَوتَأ""؟

 دب ال ءرضاحلا نمزلا يف ةيبرعلا طوطخلا عاونأ عوضوم ثحبت نأ لبقو

 ضعب ةيمست يف نيطاطخلا ضعب اهب عقي يتلا تاطلاغملا ىلع ًاليلق جرعن نأ
 ىلع كلت هتيمست تقلطأ يذلا يناحيرلا طخلا نع آئيش ركذن نأو , طوطخلا
 ايكرتو رصمك ىرخأ نادلب يف ةفلتخم تايمست اهل طوطخلا نم عونأ ةانع
 يف مهضعب هآترا ام وأ .نوطاطخلا هيلع عضاوت ام بسحب كلذو ؛ماشلا دالبو

 تايمست ذخاي طخلا سفن ناك فيك .ةينإث انل دكؤت ةدوع كلتو .نادلبلا مَن

 هدعب ام ططش يرمعل اذه يفو رخآ حظ اطخم نم وأ ,رخآ ىلإ دلب نم ,ةديذع

 هل طخ ىلع ام دلب يق ةديدج ةيمست قآلطإل ناك آيأ  طاطخلا دمعي نأ ؛ططش7*

 ىرخأ طوطخ ىلع طخ يناحيرلا طخلا ةيمست قالطا
 طاطخلا اهلواح يتلا بيكارتلا ىلع رصم يف يناحيرلا طخلا مسا قلطأ

 مهدنع يناحيرلا طخلا حبصأ كلذبو .يناويدلا طخلا يف نالزغ ىفطصم
 - مهلوق دح ىلع  ناحيرلا داوعأ ذختملا يناويدلا طخلا بيكارت ىلع ةلالذ

 ىدل ىمسملا طخلل آجذومن (285 مقر لكشلا) يف نيبتو ؛ هفورح ضعبل ةروصأ

 يتاحيرلا طخلا نييرصملا
 طاطخلا ملقب ينالزغلا

 نمو .نالزغ ىفطصم
 جذومنلا اذهل انتظحالم
 طخلا نم هنأب انيدل دكأتي
 طخلاب هتيمستو يناويدلا

 نم اهل ساسأ ال يئاحيرلا
 ةحصلا

 ىدلا ”يئالزغلا يتاحيرلا طخلا“ ىمسملا طقللا جوملا :(385) مقر لكش يل
 هتيمستو يناويدلا طخلا نم وهو «(نالزخ ىفطصم) طاطقنا ملقب ,نييرصملا يح

 .(يئاويدلا) يه حالا هتيمستلاو اطخ يئاحيرلا طخلاب



 ةقميرعلا طوطإي عاونأ
 همم |

 .ققحملا ثلثلا طخ ىلع يناحيرلا طخلا ةيمست كارتألا قلطأ امك

 !!.. يناحيرلا طخلا مسالا اذه لثم هيلع قلطي اذامل يردن انسلو

 اهدنع لءاستي نأ دب ال ءاهدعاوقو اهلوصأو ةباتكلا نوؤشب فراعلا نإ

 نم ةئف لعج يذلا ططشلا ىدم نع 287(4و 286 يمقر نيلكشلا) ىلإ رظني
 نأ عم ؛يناحيرلا طخلا مسا ققحملا ثلثلا طخ ىلع قلطت كارتألا نيطاطخلا

 ثلثلا طخ ةيمستلا ىتح ييأر يفو ثلثلا طخ فورح نم يه اهعيمج هفورح

 اهيلع قلطي نأ وه حيحصلاو :ًاريثك اهيف غلابم اهدجأ ةحوللا هذهل ققحملا

 ,ثلثلا طخل ةفص يه ققحم ةملك نأل ًارظن . رثكأ ال ثلثلا طخ ةيمست

 ةنس اًهيتك لماك دمحأ يكرتلا طاطخلل يمو كارئآلا ىدل (يناحيرلا طخلا) ىمسملا طخلاب ةلمسي جذومن (296) مقر لكش
 ثلثلا طخ يه حالا ةيمستلاو . ليق امك قئفحملا تلثلا طخب يهو ه 17

 اهنم نميالا بئاجلا يفو ءيئاحيرم طخي ةلمسب ةباتك جذومن ,(257) مقر لكش
 ثلثلا طخ يم ةباتكلا هذهل حصألا ةيمستلاو ميجلاو ءابلاو فلألا فرح تاسيورث موسر



 - نازوألا يأ  هذهو «نازوألاب

 || يف ةباتكلا دنع اهرفاوت يرورض

 لاوحألالك
 ريطاطخلا ضعب لاز الأ

 ةقرفت دوجوب كسمتلا ىلع نورصي
 || ثلثلا طخو ققحملا طخ نيب

 قراوقلا ضعب دوجول اظن
 دوجو نأ ييأر يفو .امهنيب

 ضعي تآدم يف آدج ةفيفط قراؤف'
 ا[ لطعي ال .اهعاستا وأ فوزخللا

 لكل صاخ مسا قالطإل رربملا
 || ثلثلا طخو ققحملا طخف .امهتم

 طخ وه دحاو عونل نامشا امه
 حصألا مسالا وه اذهو ,ثلثلا

 4 (288 مقر لكشلا ) ةظحالم نكميو

 1 اَضّيا
 طخلا مسا كلذك قلطيو

 .ثيدحلا عيقوتلا طخ ىلع ,نييماشلا ىدلو قرشملا دالب ضعب يف يناحيرلا
 اجإلا طخ مساب فرعي حبصأو هتيمست مويلا تعاش يذلا طخلا كلذ

 ذخأ دقل .خسنلاو ثلثلا يطخ نم جيزم هنأب طخلا اذه فصتيو .(289 مقر لكشلا

 ال اعون ًائوكم رخآلا اهضعب يخسنلا نمو فورحلا ضعب يثلثلا نم طخلا اذه

 ديجي ,ثلثلاو خسنلا يطخب ةباتكلا ديجي نم نإف اذل « ءيش يف امهنع فلتخي
 ,هب بتكت تناك تازاجإلا نأ وه مسالا اذه عويش ببسو . ةزاجإلا طخب ةباتكلا

 ةزاجالا طخ ةيمست هيلع تبلغف



 ا ١ ١ ةقمرغلا وطن عاونأ

 هي
 فر

 انام ازا

 ةرابتإلالمحَت

 و 0171 افطر
 تاجرا

 :ثيدحلا عيقاوتلا طخ مسا قرشملا دالب ضعب يف هيلع قلطي يذلا ةزاجإلا طخ نم جئامن .(289) مقر لكش

 : ىلع الاد يناحيرلا طخلا نذإ نوكي مدقت ام ىلع ًاسيسأتو

 ,تييرصملا ىدل ,ةبكرم ةلخادتم ةقيرطب بوتكملا , يناويدلا طخلا ١
 7 . كارتألا ىدل ؛ ققحملا ثلثلا طخ -2
 . نييماشلا ىدل ةزاجإلا طخ وأ ثيدحلا عيقوتلا طخ 3
 ىلإ ةبسن ناحيرلا طخ وأ ميدقلا يناحيرلا طخلا ىلع ًضيأ ًالادو

 / نوماملا ةفالخ دهع يف اطاطخ ناك يذلا يناحيرلا ةديبع نب يلع طاطخلا

 هب يذلا عونلا اذهل آجذومن (290 مقر لكشلا) يف انيب دقو .ةيرجه 219 ةنس يفوتو
 اهريوطت ىرج الإ سيل ثلثلا طخ فورح نع ةرابع يه هفورح نأ هنم حضتي

 .ةدوجلا نم نآلا هيلع يه ام ىلإ تلصو نأ ىلإ اهديوجتو اهنيسحتو





 «ةيطيسالكلا» ةيبرعلا طوطنلا عاونأ
 رخادلا تقولا يف ةلمعتسملا

 يضاملا يف ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نيب لصفلا عوضوم نأ نم مغرلا ىلع
 ًالخادت اهنيب اميف عاونألا هذه لخادتل ًارظن هديدحت نكمي ال رضاحلاو

 :اهنع تلحتراو اهيف تلح يتلارةكتألا> اهيف تاشت يتلا ةنمزألل آعبت ؛ًاقيثو

 اهتقفار يتلا ةريثكلا تاروطتلاو
 ٍضِرألا .قراشم يف ةلمعتسملا ةيكيسالكلا
 عاونأ ةينامث وأ ,ضعبلا بهذي امك ملقَْشِّيَش عاونأ ةتس يف سيلو .آعون رشع

 ةئرخألا عاونألا ضعب ركذ نيلقغُم ,(293 .292 .291 ماقرل لاكشالا) يف امك

 ةيمهأ طاقسإ وأ .آنيح اهضعب ىلع عورفلا ةفص قالطإك .. ىتش تارابتعال
 ؛ةقراشملا نيطاطخلا لبق نم هلامعتسا مدعل رخآ اتيح يبرغملا طخلاك اهضعب

 تاقوألا نم تقو يف ةناكملاو ةيمهألا نم هل ناك طخلا اذه نأ نم مغرلا ىلع

 لقت ال ثيحب سلدنألا دالبو برغملا يه يبرعلا ملاعلا نم ةعساش ةقطنم يفو

 ىلع نيطاطخلا بابكنا رثكو هنأش ربكو هدجم مظع امهم رخآ طخ يأ ةيمهأ نع
 طخ ديلوتو .ًاعون دعي ناك قاقتشالا نأ ًاقباس انركذ دقل .هل مهتداجإو هتباتك

 طخلا طقُسُت فيكف . ًاديدج ًاعون ربتعي ناك هفورح ضعب ريوطت وأ رخآ طخ نم
 ؟!.ىرخألا عاونألا يقابك عون هّدعن الو باسحلا نم يبرغملا

 تاباتك مظعم يف ةزرابلا ةيسيئرلا ةمسلا وه يبرغملا طخلا ناك دقل
 سئادنألا



 آيبرع ًآثارت انادهأو ؛نورق ةينامث دالبلا كلت يف داسو ,ةيوبن

 راظنأ طحم تحبصأو روهدلا رم ىلع تيقب ةذاخأ ةنيمث ًاراثآو ,آذف آيمالسإو

 راثآلا ءاملعو نيخوؤُتلآ

 بناجألاو مهنم برعلا
 السر يك شا ظل اال أ طخ اضم دعو

 هيودم
 وأ دعاوق هل سيل يبرغملا

 ردد ]وس يس ا اناا ا يقابك هفورح طبضت ناّزوأ
 م تناك هتباتك نأو ءطوطُخْلا

 هللا تك شاالائلال | د طمرش
 5 دعي مل ريبك دح ىلإ نآلآ#

 زار ضلال ال برغملا دالب دودح زواجتي

 و

 ... يبزعلا

 0 2111 []/])| || نم مغرلا ىلع : لوقن
 092 0م ثحبلا ةنامأ نإف ءاذه لك

 هوو هركذن نأ انم بلطتت يملعلا
 0 ار اد ا الل طوطخلا عاونأ نم عوتك
 9 امك انباتك نم قحتسي تلك

 0لدأ] ١ َ 1 ئرا أب
 هل اك

 ساس

 لاكط تدةللعستم# ةرشن نم



 بطر اس رسل انها سف فو رو 'علادو

 انتل ا تارا ربل للا

 اناا 5هطلقيعكديهصت

 هنأ 37 أل تقرع

 هدجتملا سوماق نعد: نافطسا لفون داؤف طاطخلل ةيبرعلا طوطخلا جذامت .(291) مقر لكش



 ان هدمت ومس

 جئامت .(>»9) مهر لكش
 .ةلجس نع ) ةيبرعلا طفلا
 .ةيتاملالا ( نفو وكف

 ًاعون رشع ينثالا ةيكيسالكلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ددعن يلي اميفو
 : ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف رضاحلا تقولا يف ةلمعتسملا

 وو



 تريل موطأ
 مهمسسسسمسللا |(

 هعورقو يفوكلا طخلا :ًالوأ
 يخسنلا طخلا :ايناث

 يثلثلا طخلا :آثلاث
 ةزاجالا طخ
 يسرافلا طخلا :
 يعقرلا طخلا :
 قحلملا يعقرلا طخلا :
 يناويدلا طخلا

 (قحلملا) وأ يلجلا يناويدلا طخلا : آاعسات

 يبرغملا طخلا : ًارشاع

 7" ثيدحلا طخلا :رشع يداح
 *”رخلا ينفلا طخلا :رشع يناش

 ىتح .باهسإو ليصفتب عاونألا

 اهتساردو اهتعجارم نم لصحيو ةدئافلا اهنم ئدتبملاو طاطخلاو ئراقلا ينجي
 تلظ وأ ةقرعملا دارأ املك اهيلإ نكسي ةدوشنملا هتلاض لظتو ؛ةعفنملا ىلع

 : عاونألا هذه نم عون لك حرش دنع يلاتلا بيترتلا دمتعنسو .ةدازتسالا
 ةبكرملا فرحألا ضعب ةباتكو ؛ةيطخلا ةدعاقلا فرحأ ةيدجبأ ةباتك - !

 .ةدعاقلا هذهل

 دنع اهسيياقمو فورحلا بسن يأ ةيطخلا ةدعاقلا فرحأ نازوأ ةباتك - 2

 .ىرخألا فورحلا نازوأ طبض يف سايق ةدحوك ةطقنلا مادختسا ساسا ىلع ةباتكلا

 اهسفن ةدعاقلا ىلع ةيطخ ةلثمأ ةباتك -3

 35 يفوكلا طخلا :ًالوأ
 4# .. اهثعابو اهلصأ وهو ةيبرعلا طوطخلا ةمئاق يف طخ مدقأ وه يفوكلا طخلا

 "+ "يانا ورغالو .طخلا اذه محر نم تدلوت ةيبرعلا طوطخلا عيمج نآب لوقلا نكميو



1 

 وح

 لك ىلإ ةيمالسإلا تاحوتفلا عم طخلا اذه لخد دقف . لالجلاو ةسادقلاب مسقت
 . يمالسإلا طخلا نوقرشتسملا ضعي هامس ىتح مالسإلا هلخد ناكم

 همسق نم مهنمف : ةفلتخم ماسقأ ىلإ يفوكلا طخلا نوسرادلا مسق دقل

 رهزملاو قروملا يفوكلاو سبايلا طيسبلا يفوكلا : اولاقف لكشلا بسح

 ةيضرألا وذ يفوكلاو راطإلا وذ يفوكلاو يسدنهلاو عبرملاو روفضملاو
 لوألا نرقلا يفوك : اولاقف روصعلا بسح همسق نم مهنمو ... خلا ةيتابنلا
 وأ يسابعلا يفوكلا وأ يبويألا وأ يمطافلا يفوكلا وأ ... يناثلا نرقلا يفوكو

 لزن يذلا ناكملا بسح همسق نم مهنمو ... خلا ثيدحلا يفوكلا وأ يكولمملا

 يقوكلا وأ يرصملا يفوكلا وأ يماشلا يفوكلا وأ يسلدنألا يفوكلا : اولاقف هّيفا
 يفحصملا يفوكلا : ال اتقوا اب ينمو - . خلا يلصوفلا“ أ

 ... غلا يراوعملا يفوكلاو يراكذتلا يفوكلاو
 لئاؤألا برعلا هي بتكي ناك امك عيدقلا يف بتكن مويلا دعن ملو

 ةثادحلاو ةطاسبلا ىلإ ليمي عونتمو ب هبتكن انحبصأ لب:
 طخلا اذه ةرهش تدادزا دقل .ةيسدنهلا تاودألا ضعبب ذيفنتلا ةلوَهَستو

 طوطخلا نم رهظ ام لك نأب لوقلا نكمي ىتح ءرضاحلا تقولا يف ًآريثك هتيمهأو
 تماد ةليوط ةءافغا دعب ديدج نم شعب هنأكف ؛يفوكلا طخلا نم قتشا ةثيدحلا
 طخلا اذه ةناكم ىلع ظافحلا ىلع نيصيرحلا نيطاطخلا ضعب نورقا
 اٌروطم اعرف نيرشع نم رثكأ عضو ىلع .م1970 ماع ذنم تفكع دقف اذل ,ليمجلا

 يفوكلا ىلإ طيسبلا يفوكلا ىلإ عبرملا يفوكلا نم جردتت يفوكلا طخلا نم
 عم ىشامتت ةددحم سيياقمل آقبط...اذكهو قشعملا يقوكلا ىلإ يفحصملا

 .فورحلا طباوضو نازوأ
 نع اومجحأ نيرخأتملاو ىمادقلا نيطاطخلا مظعم نأ ركذلاب ريدجو

 ىلاغ مهضعب نإ لب .يثلثلا طخلاب ةباتكلا ىلإ اولامو ءيفوكلا طخلاب ةباتكلا
 هفعض ىلع ليلد يثلثلا طخلل طاطخلا ةداجإ مدع نأ ربتعاو .فرطتلا يف ًاريثك



 1 هبل نا
 حس "2

 ةددحم نيزاوم وأ سيياقم هل نكي مل يفوكلا طخلا نأل امبر ؛هتراهم ةلقو
 يذلا موللا نم ففخي ال كلذ نكلو .هتباتك ىلع نوبكني نيطاطخلا لعجت فورحلل
 نازوأ هل نكي مل آضيأ يثلثلا طخلاف .نيرخأتملا نيطاطخلا مظعم ىلإ هجوي

 اهادتبم يف تلازام تناك ةلقم نبا اهعضو يتلا نازوألا ىتح لب .هفورح طبضت

 يه ام ىلإ تلصو نأ ىلإ بيذهتلاو نيسحتلاو ريوطتلا نم ريثكلا اهيلع ىرج مث
 نم'يثلثلا طخلا هب يظح ام لثمب يظح يفوكلا طخلا نأ ول ةقيقحو .نآلا هيلع

 :ىزخألا طوطخلا عيمج سفانت يتلا طوطخلا نم ناكل :ملعتلاو مامتهالاو ةيانعلا

 يتلا لامعألا يف ةصاخ ةرثكب لمعتسي ناك هنإف اذه نم مغرلا ىلع هنكلو . كاذنآ

 يتلا راجحألا ىلع تحنلاو رفحلا لامعأك .. ءاقبلاو ةموميدلا اهنم دصقي ناك

 مويلا يفوكلا طخلا ةباتك ناب آضيأ لوقلا نكميو . كلذ ريغو روصقلا اهب ديشت
 ةتيعاوطو زيمتملا هرهظمل كلذو.,حكْرَخألا طوطخلا عاونأ مظعم ةباتك ىلع تغط
 لاكشألاو لئاسولا فلتخمبأذيفنَتَلاَو كيدحتلاو ريوطتلا ىلإ ةدودحماللا

 هفورح يف نمكت هتيلامج هوطخلا لمجأ نم ربتعي وهف .. تانيوكتلاو
 ,ةعدو ءودهب ةئكتملا ةمغا الا هروطسو .ماللاو فلألاك آيدومع ةدتمملا

 .ضعبلا اهضعب عم ةقستملاو ةمجسنملا ةريدتسملا وأ ةفتلملا هفورحو
 اطخلا ثيدحت يف نيطاطخلا ضعبل ةروكشم تالواحم كلانه تناك دقل

 ىلإ قري مل اهضعب ؛هفورحل سيياقملاو نيزاوملا عضوو هبيوبتو يفوكلا
 وخآلا اهضعبو ٠ لبقتسملا يف ىذتحت ةدعاق نوكت نأل اهلهؤي يذلا ىوتسملا

 ديال ناك ذإ .ةموميدلا تاموقمو ءاقبلا صئاصخ لمحت ةميلس سسأ ىلع ءاج
 .نسحألا عادتباو ديدجلا راكتبا ىلع مهلوقع لمعتو نيطاطخلا حئارق دهتجت نأ
 لبس سردي نأو ؛ًامئاد طخلا رمآب ىنعي نأ ناكمو نامز لك يف طاطخلا بجاوف
 ١ ةداجإ ىلع فكعي نأو .ًاليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام هبيذهتو هريوطتو هنيسحت
 ب ... امهديجي حبصأو امهملعت نيعون وأ عونل نكريالأو ؛ةمات ةداجإ طوطخلا عيمج

 "0 امنإ ةلضافلا عئائصلا رئاس كلذكو ٠» ؛هنم ديجلل هلئاضف لصحت امنإ طخلا نآل

 را . « ئدتبملا نود اهيف رهاملل اهلضف لصحي



 طخلا دومعب مزتلي ثيدحلا يفوكلا
 ؛طخلا دومعب هثيدحتو هنيسحتو هروطت يف ثيدحلا يفوكلا طخلا مزتلا +

 لقي ال ام سيياقملاو طباوضلا نم هل حبصأو «ريبعتلا اذه انل حص نإ هتيفاقو
 عاونأ راكتباو هفورح يف صوغلل يفوكلا طخلا جاتحيو لب . رخآ طخ يأنع 75

 فرحلا لامج سسحتي .ًافهرم ًاقيمع ًاروعش كلمي رهام طاطخ ىلإ
 الو هل لوأ ال عساو رحب وهف .ىرخألا فورحلا عم هقسانتو هتوق رعشتسيو

 يف ةراهمو ةفرعمو ةردق طاطخلا دادزا املكو .ىرخألا طوطخلا سكعب رخآآ

 اذه جولول ةيفاكلا ةردقملا هيدل تحبصأ املك ,ةفورعملا ةيلصألا طوطخلا ةبانتك
 ةوق رثكأ نوكت طخلا اذه يف ةديدج عاونأ عادتياو ؛هنم فارتغالاو رحبلا

 رثكأ مسر وه ٠ يفوكلا طخلا نأ حيحص .ًاناسحتساو ًالوبق عسوأو ًالامَجتوا

 داعبأو ضرعو لوط نإ . هسيياقمو مول! مسر هنكلو ٠. ٠ ةباتك وه امه.“ 4

 ةطقنلا ضرع يأ . ملقلا ضرع ساس !| (ملغ د بسْؤحي يفوكلا طخلا ينف فرحا
 ةدحاو رج اهرج نيح لاثملا ليبس ىلع يّصقرلا طخلا يف ةبصقلا اهلكشت يتلا ِ

 » 4« 1 < : يلي امك قرولا ىلع <----

 فورحلا نازوأ طبض يف سايق ةدحوك مدختست اهسفن يه ةطقنلا هذهو
 يوتا كلور طاقن ثالث اهلوط يعقرلا طخلا فلأ الثمف.ىرخألا

 يتنثا زواجتي الأ طرتشي فلألا لوط ناف .. يفوكلا طخلا

 11 وأ ؛ةرم ةرشع ىدحإ ىلإ فلألا لوط رصقي نأ نكمملا نمو ءاهضرع

 ةقيرط عم ًايشامت كلذو ءاهضرع نم تارم نامث وأ عست وأ رشع
 . اهيق ةباتكلا ديري يتلا ةحاسملاو ؛طاطخلا اهجهتني يتلا ةباتكلا
 ىتأتت ال  ةيلوقاشلا فورحلا عافترا فالتخا يأ  يفوكلا طخلل ةزيم كلتو

 رظنا) .هدحول يفوكلا طخلا اهب درقني داكي لب , ىرخألا طوطخلا ةيقبل ةبسنلاب
 فلالا يفرحل لاثملا ليبس ىلع تاسايق ةثالث هيف انتبثأ يذلا (293 مقر لكشلا
 . يفوكلا طخلاب ءابلاو

 رح



 يفوكلا طخلا ةباتك نأب لوقلا نم دب الو
 يف رخآ ىلإ طاطخ نم فلتخت تناك ميدقلا ذنم

1 
0 

 0 طاطخلل ةبسنلاب فلتختو لب :دحاولا رصعلا

 ١ مال سفن هباشتت ًانايحأو .رخآ ىلإ تقو نم هسفن
 1 2 روصع ةثالث وأ نيرصع يف ةبوتكملا ةلمجلا
 سيياقم هل نكي مل يفوكلا طخلا نأل آرظن .ةبقاعتم

 1 اهبتكي ناك يتلا ةلمجلاف ؛هفورح طبضت نيزاومو
 نأ عيطتسي ال ناك ءام تقو يف هنم عونب طاطخلا

 ناك يذلا رمألا ,رخآ تقو يف عونلا سفنب اهبتكي

 يفوكلا طخلاب ةباتكلا نع فوزعلا ىلإ هب عفدي
 1 يعكزلا لثم ىرخألا طوطخلاب ةباتكلا ليضفتو
 يل رداصملاو صوصنلاف .يناويدلاو يثلثلاو

 دعاوقلل حيضوت-وأ نينقت يأ ىلإ ريشت ال ةميدقلا

 5 نم مغرلا ىلع يفوكلا طخلا اهيلع ينب يتلا
 0 عتمتي ناك يتلا ةيلاعلا ةناكملاو ةريبكلا ةيمهألا

 00 طخلا هنم تلعج يتلاو روصعلا رم ىلع اهب
 00 ةينآرقلا تايآلاو فحاصملا ةباتك يف لضفملا

 و 1 روصقلاو ناردجلا ىلع سدقملا ملكلا شقنو
 ةيمالسإلا نونفلا وخرؤم مسق دقل .دجاسملاو

 يفوكلا : (2) يلاتلا يديلقتلا ميسقتلا يفوكلا طخلا

 ةيضرألا وذ يفوكلا  قروملا يفوكلا -طيسبلا
 تاساهفا ةنالث نيبو .(290) مقر لكش

 ١ طيعي) يضركلا طخناب ءابلر ننال يدرست يسيدنهلا يقوكلا  رفضملا يفوكلا  ةيتابنلا

 5 9/7 اذهو . طخلا ةئيهو رهظمو لكش بسح كلذو

 ري# ..نيقرشتسملا نم مهمظعمو - ةيمالسإلا نونفلا وخرؤم هيلع ىتأ يذلا ميسقتلا
 8 ",ريفوكلا طخلل ةريثك ًاعاونأ لفغأ هنأل ؛ هتيلومش مدعو هقييضت يف غلابم ميسقت

 1 57[1/:0 - .ه 1147 ,ةرجيلل ىلرالا ةسمخلا نررقللا» راجحألا ىلع ةيفركلا تاباتكلا روطت يف ةسارد ؛ ةعمج ميهاربإ .د (3)

9 



 أشن نأ ذنم يفوكلا طخلل الماش آميسقت ةيلاتلا تاحفصلا يف نيباسو .#

 لالخ ًاضيأ نيبأ فوسو .ةفلتخملا هعاونأ ضعب لاكشا تابثإ عم ءنآلا ىتحو

 راثآلاو دجاسملاو عماوجلا نع ةلوقنم ةميدق ةيفوك طوطخل ا روص ميسقتلا ادم"

 0 :نمزلا نم نرق عبر لالخ هعمج انلرسيت اممو .رداصملا ضعب يف ءآَج امم”

 ةميقتسملا طوطخلا ىلع دمتعي عون وهو : عبرملا يفوكلا طخلا -1 1
 لجأ نم ةيوازلا مئاق ثلثملاو ةرطسملا هيف لمعتستو ,ةيلوقاشلاو ةّيَققالا
 طخلا زاتميو .مسرلا يف امك داعبالا ةيواستم تاعبرم اهلعجو ةقرولا ريمي

 نم لصاحلا هنيوكتو ؛تحبلا يسدنهلا هساسأو ةمئاقلا هاياوزب عبرملا يفؤكلا»: م :

 ةبقاعتملا تاعبرملاب ةباتكلا متت هيفف

 عيرملا يفركلا طخلا ةباثكل داعبألا ةيرياستم تاعبرم ةثيه ىلع يئرقلاشو يقفل ريلعسنا
 طاطخلا ةجاح بسح هريغصت ول ويطستلا ريبكت نكميو

 نيب ام ًامغانتو آفلآت ثدحت ةقيرطب اهتباتك دارملا فورحلا لاكشأ يطعتل ً

 مادختسا يف نمكت عونلا اذه يف ةيلامجلا قيقحتو ,ضيبألاو دوسألا نينوللا 2

 دجاسملاو ينابملا ةفرخزل طخلا اذه حلصيو .قسانتم لكشب نينوللا نيذه
 اهلاكشأو ةرامعلا ةكرحو ءانبلا ةسدنه عم هبسانتل فوقسلاو ناردجلاو
 تاملكلا نأل ةءارقلا ةلهس عونلا اذهب ةبوتكملا تارابعلا نوكت ام آبلاغو .ةيتحنلا

 . (301 مقرلا ىلإ 294 مقرلا نم لاكشالا رظنا) .اهضعب نع ةلوصفم هيف نوكت
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 جدا ك عالمك
 .(فلؤملا طخي) عيرملا يفوكلا طخلا نم جذومت + (297) مقو لكش

 ةميقتسملا طوطخلا ىلع دمتعي عون وهو : يسدنهلا يفوكلا طخلا
 عبرملا يفوكلا طخلا هبشي وهو .ةيلوقاشلا ةميقتسملا طوطخلاو ةيقفألا

 قيرفتلا بعصيل هنإ ىتح .هنم دلوتو رخآلا نم قتشا دق امهنم الك ناكو أمآأفت

 يف رخآلا نع يسدنهلا يفوكلا طخلا زاتميو .علطملاو فراعلا ريغ ىلع امهثيب

 اهل دودح ال ةددعتم عاضوأو ةفلتخم تاليكشتب هتباتك يف فرصتلا ةْيناكّمإ

 ثلثم وأ ةرئاد وأ ليطتسم نمض بتكي مرح وتو عيرم نمض بكي راق لدول

 يذلا لكشلا ةداع ذخأت ةعونتم ةيساينُط تائيوكلتب ةمجن وأ نمثم وأ ندم

 ,ةبوعصب الإ نايحألا ضعب يف ةءورقم نوكت.ال دقو هيوهتسيو طاطخلا ةديري_.*

 نوكت تاملكلا نألو اهكباشتو اهئيوكتو اهتسدنه يف طاطخلا قارغإل كلذو
 ةلخادتم عونلا اذَمَيِق

 اهطبرو فورحلا لكش ىلع ةظفاحملا يف يه عونلا اذه يف ةباتكلا ةراهمو
 غارفلا نم ةدافتسالا ىلإ ةفاضإلاب ,قرغم ظاظتكا وأ هيوشت نود اهضعبب
 مقرلا نم لاكشألا رظنا) .قئاللا اهلكش ةباتكلا يطعتل فورحلا هفلخت يذلا ضيبألا

 .ةثيدحلاو ةميدقلا طخلا اذه نم جذامن اهيف انتبثأ يتلا (308 مقرلا ىلإ 2

 نيمسق ىلإ يسدنهلا يفوكلا طخلا نومسقي ضعبلا نأ ركذلاب ريدجو

 ىئوزملا يفوكلا طخلا نأب نوفيضيو ؛يعبرملا يفوكلاو ىَورُملا يفوكلا امه
 عبرملا يفوكلا طخلا امنيب .ةميقتسملا طوطخلاو تاعبرملا نمض هتباتك متت

 عبرملاو عبرم لك ةيواز ىلع هتباتك متت
 .عبرملا اذه نم ةريثك لاكشأ فلأتتل مسرت يتلا لاكشألا

 يسدنهلا طخلا ةقيقح عم قفتي الو هيف غلابم ميسقتلا اذه نأ انيأر يفو

 نيب غارف كرتي ثيحب .هيلي يذلا



 ةَيمرعبلا طوطإ نأ

 نيمسقلا نيذه فيرعت نأ امك .لصألاب

 يردن الف .امهنومضم عم ضقانتي فلاسلا
 | هتباتك متت عبرملا يفوكلا طخلا نأ فيك

 هيلي يذلا عبرملاو عبرم لك ةيواز ىلع

 مسرت يتلا لاكشألا نيب غارف كرتي ثيحب
 اذهف .عبرملا اذه نم ةريثك لاكشأ فلأتتل
 | يفوكلا طخلا ىلغ قلطي نأ نكمي فصولا

 _ | .عيرملا يفوكلا طخلا سيلو يسدنهلا
 ضو يب ذلا وه يسدنهلا يفوكلا طخلا نألو

 نمضنيب (ميهقتا) لكشلا ةيواز وأ عبرم لك ةيواز ىلع هتباتك

 0 إو تاليكشتب هيف ةباتكلا دارملا
 طخلا وهو .هتراهمو هتبغرو طاطخلا قوذل آعبت ةعونتم ةيسدنه تانيوكتو

 اياوز وأ ةيواز وذ ينعت [مل عان12) تورم ةملكو .اضيأ ىوّرملا

 امضي وهو عيرملا يفركلا طخلا نم جذومن (301) مقر لكش (ميدقلل) عيرملا يفوكلل طخلا نم جذويمل .(300) مقر لكش
 (شيح مساق يفوكلا طاطخلا نع) -يكولمملا رسعلا يف رسم يف فرع ) ةيساخرلا ءاسفيسفلاو (عيرت لكش ىلع) ثارم نامث ةرركم (هللا) ةنالجلا طل ةيياوطنا ينايملا هتيلحت يف همادختسا عاش يذلا
 (ةممج ميهاوبل د نع

 ص
"5 







 ,ةيلوقاشلاو ةيقفألا ةميقتسملا هطوطخ ضرع يف ةفيفطلا تارييغتلا ضعب عبم هءرم

 ىرخأ ةراتو ؛ةعيفرلا يه ةيقفألاو ةضيرعلا يه ةيلوقاشلا طوطخلا نوكت ةراتف ١

 تاءانحنا دوجو عم ضرع لقأ ةيلوقاشلاو ةضيرعلا يه ةيقفألا طوطخلا نكت "2#

 (309 مقر لكشلا رظنا) .فورحلا ضعب ءازجا وا تاهت يف“ 0

 0 رامعمل
 .فلؤولا يي يراممملا يفوكلا طخلا نم جذومت .(309) مق ككشتا يأ ١"

 نيب عمجي ةيفوكلا تاباتكلا نم عون وهو : يقحصملا يفوكلا 1 ن ةيفوكلا تاباتكلا نم عون ًفحطملا يفوكلا طخلا 4 7 5

 نم هولخ هنم حضتي يذلا طخلا اذهل ًاميدق ًاجْدومن هيف انتبثأ يذلا (ب 1310-2“

 طقنب هيلإ راشي ناك خلا .. ةحتفلاو ةرسكلا يأ هيف لكشلا نأ فيكو طَيقَتَتلا
 كلذكو .يلؤدلا دوسألا يبأ ةقيرط ىلع يلصألا ةباتكلا داوم نول ريغب ءارمح

 .يفحصملا يفوكلا طخلا نم رخآآجذومن هيف انحضوأ يذلا (31! مقر لكشلا)

1 

 نم جئومل .!1-(310) مهريركيشب
 .ميدنللا يفمسمملا يفزكتل لأ
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 ميدقلا يتحسنلا يفوكلا طخناب ينأرتا صن :(311) مقار لكش



 هيف لخدي مل يفوكلا نم طسبم بولسأ وهو : طيسبلا يفوكلا طخلا
 دمتعي وهو ؛ةيفاضإلا تافرخزلا وأ ريجشتلا وأ قيروتلا رصانع نم رصنع يأ
 ةتحب ةيباتك هتدامو .اهفاصنأ وأ رئاودلا عابرأ ضعبو ةميقتسملا طوطخلا ىلع

 .(312 مقر لكشلا رظنا) .ةلهس هتءاؤقو <

 نم عذومن ,(112) مهلك
 طخب) طيسبلا يفوت طفلا
 .(فلؤملا

9 6 

 زاتمي ,يفوكلا نم طسبم عون آضيأ وهو: : لدتعملا يفوكلا طخلا -6
 رظنا) ” .اليلق لخادلا ىلإ اهسيوقت عم ايتَح نماليلقتلاو هفورح تاياهن لادتغاب
 .(313 مقر لكشلأ

 هطخلا نم جذومن .(313) مقر لكشا ع ادت 1 ١
 .(فلؤملا طخي) لدتعملا يفوكلا

 ناليمب هنع زاتمي قباسلا عونلا سفن وهو : لئاملا يفوكلا طخلا

 عونلا اذه رشتني ملو طاطخلا قوذ بسح رغصتو ربكت ةيوازب نيميلا وحن هفورَخب
 انتبثأ دقو .يضاملا نمزلا يف ًاريثك

 (ب 314 مقرو آ 314 مقر نيلكشلا يف)
 1 امك«ميدقلا لئاملا يفوكلل نيلاثم

 ًالاثم (3/5 مقر لكشلا) يف انتبثأ
 3 ثيدحلا لئاملا يفوكلل

 |( ميدقلا لشاملا يفوكلا طخش نم جوست .1314 مقر لكش
 .يلرألا فحاصملا ضعي هي ثبتك يذلا
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 ءلئاملا

 ُهَيلإ تراخزلا ضعب ةفاضإب زاتمي عون وهو :رهزملا يفوكلا طخلا -8
 نيبو ةيلاخلا نكامألا يف عضوت ةريغص تارهزو تاتابن ناقيس ةئيه ىلع
 تابنلاو راجشألا راهزأ نم ةقتشم اهتاغارفو اهتاحاسم ءلمل فورحلا

 قماغ نولب ةباتكلا نوكت نايحألا بلغأ يفو .آفتلمو آتيل آريوحت ةروحمو

 بثكي وا .ةباتكلا يف ًارفانت ثدحي ال ىتح ففخم رخآ نولب ةيفرخزلا رصانعلاو
 ةرظانتم ريغ وأ ًانايحأ ةرظانتم تارهزلا نوكتو .ةرهزم ةيضرأ ىلع

- 



 .ةرهزم ةيضرلا ىلع بوتكملا رهزملا يفوكلا طخلا نم جذومن «(316) مقر لكش
 (يرجهلا عياسلا .يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا)

1 

 .ةرهزم ةيصضرل ىلع بوتكملا رهزملا يفوكلا طخلا نم جذومن .(317) مقر لكش
 (يمالمس رشم سداسا نرقلا)

 ةياهن يف نوكي يتلا ةباتكلا نم عون وهو : رجشملا يفوكلا طخلا 9
 راجشألا ناصغأ هبشت ةيرئادو ةينحنم ًالاكشأ ةفقاولاو ةيلاعلا اهفورح

 ةرركتملا ةلسلستملا ناصغألا كباشتب فورحلا طبرت ءاهتاءانحناو ةريغضصلا

 فورحلا نيزت ةقئاعتملاو قاروألا ةفراولا تاريجشلاب هبشأ زيمم لكشب
 هيف انحضوأ يذلا (318 مقر لكشلا رظنا) .ةيبذاجو ةقانأب ةيلاعلاو ةدعاصلا

 .اهيف ةلمعتسملا فراخزلا ضعب (3/9 مقر لكشلا) يف انحضوأ امك .اهنم جذامن



 يملا ط وطني عاونأ
 0 ممسسسسسسل |

 تال كبحب ةياتكلا نم يولعلا هزجلا فراخزلا تلح ظاح اليو ءرجشملا يفوكلا طخلا نم ناجومت «(316) مقر لكش
 .ةييالوكُ زال لكب ةيئاخلا تاحاسملا

06 
 ذل

 (فلاؤملا عنص نم) رجشسلا يفوكلا طخلا يف لمعتست ينلا ةيفرخزلا رصانعلا نم ةعومجم لثميو «(319) مقر لكش

 لكشب يتابنلا رصنعلا هيف لخد عون وهو : قروملا يفوكلا طخلا - 10

 لهحت ةعيفر ناصغأ ناقيس ةئيه ىلع فراخز ةفاضإ قيرط نع ”صارتم
 مظعم نم ثعبنت راجشألا قاروأ ريوحت نم ةذوخأم ةعونتم ةيتابن تاقيرو
 لاكشاب سمت وأ اهتءارق ةبوعص ىلإ يدؤت نأ نود «ةباتكلا فورح قطانم

 ريب (900 مقر لكشلا رظنا) . اهحوضوو اهلكشب ةظفتحم فورحلا لظتف ؛فورحلا



 قيشعتو طبارتو لخادتب زاتمي عون وهو : قّشْعمْلا يفوكلا طخلا 1
 تالخادتلا هذه وكت اخأ ةليمج ةقيرطب ةيقفألاو ةيلوقاشلا هفّوَوَكَ
 فراخزلا نم ةعومجم تاقيشعتلاو
 اهسفن فورحلا لخادت نم اتق
 وأ ةفرخزلا أدبت ثيحبو ءاهتكامسبو
 تايادب نم لخادتلاو قيشعتلا ادبي
 رثك دقو .اهرخاوأب يهتنتو فورحلا
 نونفلا يف بولسألا اذه مادختسا
 دالب اهب ترهتشا يتلا ةيرامععلا
 ًأجذومن (321 مقر لكشلا) لثميو .سلدنالا
 (322 مقر لكشنا) كلذكو .عونلا اذهل

 دجسمو ةطائرتاب ءارمعلا رصلا يف
 (فلاؤملا عنسم نم) (ةبطرفا
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 ريفضتو لخادتو طبارتب زاتمي عون وهو : رفضملا يفوكلا طخلا -2

 لكشب ماللاو فلألا يفرح صخألا ىلعو .اهضعبب ةعفترملاو ةيلاعلا هفورح

 ّزاتمي امك ءيساسألا فرحلا لكتب يفحريفضتلا نإ وأ ؛:ةريفضلا هبشي

 0 ةيناكمإل ةمئاقلا فورحلا ةلاطتساب

 عم رظانتت ةريفض ةرابعلا ةياهن يف عضوت:انايحأو ءاهنم ةيلاعلا ءازجألا يف

 (325 .324 ,323 لاكشألارظنا) .ةرابعلا ةيادب يف ةعوضوملا ةريفضلا

 هعم بعضي دح ىلإ دج دقعم لكشب ًائايحأ بتكي رفضملا يفوكلا نأ امك

 ةيفرخزلا ىرخألا رصانعلاو ةيطخلا رصانعلا نيب زييمتلا





 ةفاضإب زاتمي عون وهو : ةيتابنلا ةيضرألا وذ يفوكلا طخلا 3
 عون هنإ لق وأ ,ةبوتكملا ةرابعلا وأ ةلمجلا ةحاسم يطغي لكشب هيلإ فراخزلا

 ناقيسو قاروأ نم ةيتابن ةيضرأ قوف رقتست نأ بجي هيف ةباتكلا ناب زاتمي
 ىلإ ليمت هيف ةباتكلاو ,عاونألاو لاكشألا ةفلتخم تاريجش ناصغأو تابن
 .(327 326 يمقر نيلكشلا رظنا) نايحألا ضعب يف ديقعتلاو ةبوعصلا

 .(يواكملا يلع دمحمل) ةيتايتنلا ةيضوألا وذ يفوكلا طخلا نم رخآ جذومت -(327) مقر لكش

 تاياهن دمي زاتمي عون وهو : يفرخزلا راطإلا وذ يفوكلا طخلا -4
 ,ةبوتكملا ةرابعلاب طيحي يذلا راطإلا ةئيه ذخأي لكشب ةريخألا هفورح ضعب

 ألمتو ؛طخلا ضرع سفتب آيفرخز ًاراطا نوكتل فورحلا مئاوق طبارتت امك
 ًانايحأ بعصي عون وهو .ةقسانتم ةقيرطب تاغارفلا يقاب ةعونملا فراخزلا

 .(330 ,329 , 328 ماقرا لاكشألا رظنا) .اهزومر كف وأ هفورح ةءارق

 .ةيفرخزلا تاراطالا وذ يفوكلا طخلا نم جئومت (32) مقرر لكش



 يتلا ةطيسبلا ةيفوكلا طوطخلا نم وه : يمطافلا يفوكلا طخلا -5

 يمطافلا يفوكلا فرع .ديقعتلا نع اهداعتباو اهزاجنإو اهذيفنت ةلوهسب زاتمت
 يف نيطاطخلا رثكأو ةرتفلا كلت يف آريثك اهيف عاشو يمطافلا دهعلا نآبإ رصمب

 مهمازتلا ساسأ ىلع سيل نكلو طخلا اذه مويلا نولمعتسي يبرعلا ملاعلا

 طاطخ لكل ةيلامجلا ةيؤرلا ساسأ ىلع نكلو هتباتك دنع ةنيعم طباوضب



 أ لكرأ لكنإ هب
 اهيف يمطاذلا دهعلا نايإ رسمب عاش يذلا يمطافلا يفوكلا طخلا نم جذومن .(331) مقر لكش

 ميقرلالممرلا هللا
 هيف يمطاقلا دهعلا ناين رصمب عاش يذلا يمطافلا يفوكلا طنخلا نم جذومل .(332) مقر لكشا

 ًاضيأ ةطيسبلا ةيفوكلا طوطخلا نحوه ؟يسلدنألا يفوكلا طخلا -6

 تفصتا يتلا ديقعتلاو ةبوفتصلإَنِفاِتمكَمَدآََتبال هزاجنإو هذيفنت ةلوهسب زاتمي
 هقورح تلعو سلدنألا دالب يف آريثك هلامعتسا عاش .يفوكلا عاونأ ضعب اهب

 ةبطرق دجسمو ةطانرغ يف ءارمحلا رصقك ءاهرئامعو اهدجاسمو اهروصق

 كلذو ةفرخزملا تاراطإلاو ةيفرخزلا رصانعلا هعم مدخست تناكو .امهريغو
 هيف, ترهتشا يذلا يرامعملا وأ ينفلا لمعلا ىلع ربعملا ليمجلا نيوكتلا ءافضإل

 .(337 مقرلا ىلإ 333 مقرلا نم لاكشالا رظنا) . سلدنألا دالب

 .ةطانرف يف ءارمملا رصناب سآلا ةحاي نم يسنادنألا يفوكللا طخناا نم جذومث «(331) مقر لكش





 .(ةبقلا يف ظحالي امك) يسندنألا يفوكلا طخلا نم جذومت «(335) مقر
 .يرجهلا عياسلا نرفلا (سلدشألا) ةطانرفل يف ءارمحلا رصقي سآلا ةحاب نم

 يفوكلا طخلا نم جذومن -(117) مقر لكش
 بارحم' ةهجاو ىلع بوتكملا يسلدنألا
 سلنالاب يطوق دجسمب يناثلا مكحلا

> 
 سي



 مل يفوكلا طخلل ىرخأ ةريثك عاونأ كانهو : يفوكلل ىرخأ عاونأ
 يماشلاو يدادغبلاو يناريإلا يفوكلاك راشتنالاو عويدَلا اهل بتكي
 يمطافلا هبشي يذلا يمصعتسملاو يسكرجلا يكولمملاو يناوريقلاو

 هذه لاكشأ ضعب ةيلاتلا تاحفصلا يف تبثنسو .يروباسينلاو يبويألآو
 مغرب يفوكلا طخلل ةريثكلا تايمستلاو عاونألا هذه نأ ركذلاب ريدجو .طوطخلا

 وأ صئاصخلا يف ةريثك قورف اهنيب نكي مل هنإف تارشعلا زواجت يذلا اهددعت
 تايمست ىلإ دوعي ناك اهتايمست رثكاو آهباشتم اهمظعم ناك لب ,تاّريمَلا

 اهرارمتسا وأ ءرخآ ناكم ىلإ ناكم نم اهلاحرت لعفي ريغتت تناك ةيلحم ةيميلقإ
 ديدجلا رصعلا يف ةديدج ةيمست ىلع اهلوصحو رخآ رصع ىلإ رصع نم

 .(لصوملاب ريبكلا عماجلا) يرجهلا سماسلا نرقلا نم يقارعلا يفوكلا طخلاب ةلمسب جذومن (334) مقر لكش

-- 
 رصعمب فرع يذلا يسكرجلا يكولمملا يفوكلا طخناب ةلمسب جذومن «(339) مقر لكش



 رسعم يف ييريألا

 رلاسلا

 مرا لماما نسل



 وح

 دحا نم يناويإلا يفوكلا طخلا نم جذومن .(347) مفر لكش
 .هتءارق ةيوعص ظحاليو (يرجهلا عبارلا نرفقا) دجاسملا

 ةثيدحلا ةيفوكلا ةدعاقلا عضو طورش

 بجاولا نمو ؛ةيفوكلا ةيطخلا ةدعاقلإ,يِقاهزقاوت نم دب ال طورش كلانه

 : يلي اميف اهلمجن ,هيف ديدج عون يأ (ادّتِبك يقإ ركفي يذلا طاطخلا اهب ملي نآ
 اهماجحأو اهلاكشأ يف ةسناجتم وملإ :فرحألا نوكت نا -:[

 ضعبلا اهضعب عم فلؤتل ءاهتآقيرعتو اَهَتاَياَهَْن يف ةهباشتمو .اهسيياقمو
 ىلع همسرو هنيوكتو هليكشتب فرح ىغطي ال ثيحب ةسناجتم ةدحاو ةرشتا

 نك كردل يذ ج با
 (344) مهر لكش

 نع دعبلا لك ةديعب ةعوضوملا فرحألا نوكت نأ - ب

 بجي ةغل طخلاف ,ةعيرسلا ةيئورقملا ققحت ثيحب ثبعلاو ةبوعصلاو ديقعتلا
 وأ اهمسالط كفل هركف دهجي ال ثيحب ءرسيو ةلوهسب رظانلا نيع ىلإ لصت نأ
 مسر يف هباشتلاو سناجتلا ظحالو , (348 مقر لكشلا رظنا) .اهفورح ليلحت
 .ديقعتلا نع اهدعبو فورحلا تاياهنو تايادب



 ةقمرغلا طول عازأ
 ممل ||

 آسلسو ًآنزتم ,ماللاو فلألاك ةمئاقلا فورحلا ضعب عطاقت نوكي نأ  ج

 لاوحألا لك يفو .طاطخلا قوذو ةردقمو ةراهم يلع دمتعي اذهو .الوبقمو

 (349 مقر لكشلا) يف امك فلألا فرح ىلع ماللا فرح ريسي نأ نسحتسي
 ربتعت امك هناب ركذلاب ريدجو - د

 يف نيسلاو نونلاو ءابلا فورح
 7 ||! ةباتكل ًاساسأو ًاحاتفم طوطخلا عيمج

 كلذك اهنإف .ىرخألا فورحلا مظعم
 يمقر نيلكشلا رظنا) .يفوكلا طخلا يف

 طنين ضعب امهيف انيب نيذللا 0 351١(

 ةريثك ىرخأ فورح ةباتك يف كرتشت يتلا فورحلا

 طوطخلا فرجا كَرَم جذإمنو ةلثمأو اروص يلي اميف درونو
 نيذلا نيطاطُخلا ضع لمانأ اهتجبدو اهتطخ ةيفوكلا

 اذهل مهقشع لصوو «هعم:اوشاعو طخلا اذه اويحأ

 كلذ ىلإ اوعاطتسا" ام هيف اوطعأو ؛هلولا ةجرد ىلإ طخلا

 نع وأ هجذامن ضعي نينقت وأ هريوطت قيرط نع ءاوس ءاليبس
 تاعومجم طابنتسا وأ ؛هيف ةديدج تاحول ءاحيتسا قيرط

 دجاسمو ببقو باوبأ ىلع ةدوجوملا تاباتكلا نم هفورح

 اهثيدحتو اهنيسحتو ةيمالسإلا دالبلا

 شا

 همه: -: ُض

 هبل
 ريثمت .(351) مقر لكشا ف

 مظعم ةياثكل اساساو
 ىرخالا فورحلا

 (34) مهر لكش

- 
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 رماقلا دبع دمحم طاطخللا يفوكلا طخلاب صوصن لثعيو (357)

 وح



 نات
 يبدو و ةةلخدلا

 سه



 و

 رولا قط زيت زمننا( ت يب: لل ريال تحد دهس ذا فرات اك درك ين
 ه 1370 ماع اهبتك رداقلا دبع دمحم طاطخلل يفوكلا طيخلاب (نوركتتي موقلإ ةباتك #35 مقر لكش

 رهزملا يفوكلا طخلاب ةلمسي 260 مقر لكش

 وول رسل
 .(ثيدحلا) راطإلا رذ يفوكلا طخللاب ةلعسب ,341 مقار لكش

 يخسنلا طخلا :ايناث

 لب :ةزاجإلا طخ لصأ كلذكو يثلثلا طخلا لصا وه يخسنلا طخلا

 عيمج هراشتنا قاف دقو .ةميدقلا طوطخلا نم ددعل كرتشملا مساقلا ربتعي
 فرح يأ ةفرعم يف سبللا مدعو هتءارقو هتباتك ةلوهسلًالوأ ىرخألا طوطخلا

 نيدلاو ةنسلا بتك كلذكو. ليوط نمز ذنم هب بتك ميركلا نآرقلا نآل آيناثو .هيفا



 يف رضاحلا تقولا يف ًاراشتنا ةيبرعلا فورحلا رثكأ حبصأو ؛ىرخألا مولعلاو

 ينورتكلالاو يريوصتلا فيفصتلا تالآو ةبتاكلا تالآلا عينصتو ةعابطلا نوؤش

 كلذكو ؛عباطملا ىلإ اهعفد لبق تاعوبطملا صوصن ديضنت ىلع لمعت يتلا

 .هب الإ بتكت ال صوصنلا داكت ريبك لكشب بيساوحلا يف رشتنا
 ةباتك لالخ نم ًائيشف ًائيش لامكلا ملس يقتري يخسنلا طخلا ذخأ دقو

 يخسنلا طخلاب يمسو .ةميدقلا تاطوطخملا ةباتكو اهب ننفتلاو ةينآرقلا تايآلا
 .ةيمستلا كلت هيلع تبلغف فحاصملا هب نوخسني اوناك خاسنلاو نيقارولا نأل

 نكلو ,ةأشنلاو دلوملا يماش هنأب ليق امك ,يلامش يروس راكتبا هنإ ليقو
 نم هقتشا يذلا وه ه 328 ةنس ىفوتملا (*) ةلقم نبا ريزولا طاطخلا نأ حجرألا

 ذخأ دقو .امهتاقتشمو ليلجلاو راموطلا يطخ نمآلصأ طبنتسملا عيدبلا طخلا

 نأ ىلإ هيلإ فيضيو هنم فذحيو تستحي هروطيو عيدبلا طخلا بذهي ةلقم نبا
 عضاو وه ةلقم نبا ناك نئلو اتوب فرعو نيعم ىوتسم ىلإ لصو
 ةدوجلاب نكي مل طخلا اذه بو .هعضوب كرتشا دق هريغ نأ وأ طخلا اذه

 لاني نأ يرجهلا سماخلا ٌََخَلا اذهل ردق دقلو .نآلا اهيلع وه يتلا
 هيلع ىرجأ مث ؛ماشلا لامش دالب يف ريوطتلاو نيسحتلاو ديوجتلا نمآرفاو أظح
 امهريغو نامثع ظقاحلاو يسامألا هللادمح لاثمأ ةثيدحلا ةسردملا وطاطخ

 نأب لوقلا نم دب الو .سيياقملاو نازوألا هفورحل اوعضوو ؛ىرخأ تانيسحت

 لب آمامت فورحلا سيياقم مكحت ال ةيرظن ةيبيرقت نازوأ يه نازوألا هذه

 لالخ نم اهريغ عم اهسناجتو فورحلا ماجحأل ةينفلا هتيؤرو طاطخلا قوذب
 يخسنلا فلألا فرح سايقم ضعبلا ربتعا دقو . طخلا اذهل هتداجاو هنيرامت
 .طاقن سمخ هربتعا رخآلا ضعبلاو طاقن عبرأ

 ةباتك عم يخسنلا طخلا فرحأ ةيدجيأ ةيلاتلا تاحفصلا يف ائدروأ دقو

 فرحألا هذه سيياقمو نازوأ كلذكو ءاهريغ عم ةبكرملا فرحألا ضعب

 نايحألا ضعب يف يثلثلا طخلا بحاصي ناك يذلا طخلا اذهل ةلثمأ مث ؛طاقنلاب

 (حءزءو ه .د ج ؛ب ,1362 ماقرأ لاكشألا رظنا).

 ..,ناكإلاب .ءارسيب طخلا ةداجإ نم كلذ هعتمي ملف ءدب عطفب ومآ دا يضارلا ةنيلخلا ناكو .روهشملا يسايعلا ريزولا ؛ ةلفم نبا (*)
 ع ضي هي بتكيو نميآلا هدعاس ىلع ملقلا دشي



 اق: مس رص لب كب يتم طن رص دباس
1 74-3 

 نمي | .0.ادرامهر كش _|

 فرعا فلا زفاف

 ريحرح تح ه الح هح لح تلح دحاتت

 ةس_ىج رح مح رح ىح فح قح طح صح
 .يدادغيلا دمحم مشاه طاطخلا ةسارك نع يفسنلا طخلا فورح (ب -36) مقر لكش



 يملا ط وطني عاونأ

 507 يور

 معك ةمرح محاطح ردح خب

 _ ل مشا مالا تيس
 ريت هك معن سرس حت تعم أس 5-

 تست اروح اهيفرتسع بنقش جين. كعب

 (ج2«3) مفر كش

 اصعب _ضن رصغس اصف هضم صصخ ضف
 ةاضراس لع اطال لط طر طاطال
 الع ع لع كع دع ا الطط َط طخ

 عرعوعامع ععصع رع رعرع عاسع ب
 (ه -دهت) مقر لكش

 تسع



 عصض أ خ فيرعي مج دتس اضف امس

 معوق وسسفس نيدص ف همك ال لفام#

 حرك رك حاح قح
 را طيب بك لما وزمن

 6 لك
 تمل ا

 لوم تاع

 نضع

 ىلالاط ادع“ ات سو دا 4 ل

 (و .زكت) مقر كش



 ةيمرعلاط وطإ عاونأ

 م ممم حن اح تى م 2 ُْط

 دمعزف مح ةمه دمح بحي ني مم مه ا

 قادوقسم مج اوت لوزا مبا

 ممص م لس مع م( رح لذ كب
 مك هل لع ممم أب هب الهس اهم ره وه

 ىف ىص م يب ةلع حر هل مال 8 ٠

 ه2 2ع عمو عادم ماب ع 57

 دم رف اا قل رصربع هي هب قا هلال اتا احتسص اع هب
 0 تفتر عي بنك - ةند» ةيرص ميز

 الئنمء2ا١707مغانمو



 طخلا نم جذومت (364) مقر لكشش
 لوألا رطسلا نأ ظمالير) .يخسبنلا
 .(يثلقلا طخلاب نيلكشلا الك يقأ

 نم جلو (065) مقر لكش
 ثلاثلا رطسلا يف يقسنلا ظنخلا
 لوالا رطسلا نا طحاليو)
 .(ينللا طخناب يناثلاو



 يمر ط وطن عاوأ

 ةّيحالطسالا يلح ظانلألاو امؤامسا كف و اماضأ
 مالا ع 1 + انا

 الاد حب كلا
 هك معنا تر ع

0-0 
 فأر ف كانا عيل اغ5

 كك« كف ا
 نانا 2 0 0

 ل الواوا لن اا
 دان هنأ وذ ا ةراناتق

 .اهتايمستو يخسنلا طخلل ةلصتمو ةدررفمو ةيلوأ فورح .(364) مقر لكش



 ًايزبتناهه لش

 ود الد نام خو اخ 5
7 3 

 لس رار .
 هس سس اكل ع ا



 ةَيررخلا طول عاونأ
 مسسسسل 0

 يثلثلا طخلا :ًاثلاث

 210 ةنس يفوت يذلا يزجسلا ميهاربإ هعدتبا ةميدقلا طوطخلا نم وهو

 هنإ لاقي طخ وهو .راموطلاو ليلجلا يطخ نم هطبتتسا دق ناكو ؛ةيرجه
 لالخ هفورح تلقصو تبذهو ًاريثك طخلا اذه روطت دقو .ةأشنلاّيماش يروس

 يذلا نيسحتلا ناكو .نآلا هيلع وه ام ىلإ لصو نأ ىلإ نمزلا نم ةليوط ةبقح
 عضو يذلا وه هنأب لاقي يذلا ةلقم نبا رصع نم ءادتبا مت دق طخلا اذه هب يظح
 آسايقم اهذختا يتلا فلألا ىلإ فورحلا عيمج بسنو ةيلوألا هروصو هدعاوق

 -ةدحاو ةطقن اهضرعو طقن نامث اهلوط هدنع فلألاو .فورحلا ةيقبل ايساسا

 ءابلاو  اشنإلا ةعانص يف ىشعألا حبص هباتك يف يدنشقلقلا اهفصي امك

 نيطخ نم نوكتت ميجلاو .فلألا ردق أعم امهرادقم طسبنمو مئاق نم نوكتت
 َّنَم نوكتت لادلاو .فلألا لوط اِهَوِكِكَق ةزئاب فصن نمو فلألا لوط هرادقم لئام
 اهرطق ةرئاد عبر يواست ءارلاوك. فلألا لوط امهلوطو طسبنمو لئام نيطخ
 ..(369 مقر لكشلا رظنا) . فلألا لوط

 لا

 هرم (ك<قنف
2-00 

 نبل بولسا) فورحلا ةيفبل ساس اقم ذفشا يذلا فلل اميفرد يشكثلا طخلا نم فورح .(349) مقر لكش

 ِ و



 مقار ىفطصمو يسامألا هللا دمح خيشلا نمز ىلإ يمصعتسملا توقايو مع

 اومهاسو هيف اوعربو هوبحأو هوداجأ نيذلا يعافرلا زيزعلا دبع دمحم خيبشلاو 0
 امك .رضاحلا انتقو يف ةلمعتسملا ةريخألا اهتثيه يف هفورح روص ءاسوتة 33ج 6

 يناريدلا يودبو .يكرتلا يدمآلا دماح لاثمأ نيطاطخلا نم مهريغ هيفا عرب“
 ديسو ؛يدادغبلا طاطخلا مشاه دمحمو .ينانبللا ينيواوه بيجنو .يروسلا

 يروخافلا نمحرلا دبعو ءيرصملا تاحشلا دومحمو .ءيرصملا ميهوب : ١

 ... مهريغو مهريغو ,يروّظلا "1!!! |!
 عاضواب بيكرتلل هفورح ةيعاوطو هلامجو هتوقب طخلا اذه زاتميو أ 4# 1!

 طخلا نوكي داكي يثلثلا طخلا نأب ركذلاب ريدجو .ةددعتم روصو ةفلتقتس: 7“ |[
 يضاملا اورصاع نيذلا ا يذلا ديحآولا-

 يضاملا نم هوثرو يذلا ديحولا طخبلا( هناك" ناكو , طوطخلا نم هريغ نود بيرقلا7“

 .ريغ انل دلي مل يضاملا ناكآوأ.
 تسلو .ةمات ةداجإ هداجأو يشلتلا طَخَلا ّنقتأ اذِإ الإ أطاطخ ربتعي ال طاطختا

 نأب لوقن نأ انل ملسألا نإ ... طوطخلا نم هريغ  اوسانت وأ  اوسن اذامل يرد
 وأ ةمات ةداجإ ةيبرعلا طوطخلا عيمج داجأ اذإ الإ أطاطخ ربتعي ال طاطخلا 5

 نوديجي اوناك نيروهشم نيطاطخ ءامسأيب ءيلم خيراتلا نإ .لقألا ىلع اهمظَعم
 .ةفيعض ةداجإ نيعون وأ عون ريغ هعم نوديجي الو ,بسحف يثلثلا طخلا
 طوطخلا عيمج نوديجي نيرومغم نيطاطخ ءامسأي ءيلم ضيا خيراتلاو
 وأ مهراثآ رهظت نأ نم فعضأ تناك مهتايح فورظ نكلو .ةمات ةداجإ ةيبرعلا

 بورح نم ىتعأو ىوقأ مهل نيرخآلا ةبراحم تناكو ؛مهتيص عويذ ىلع لمعت ب
 خيراتلا نأل .. ريخلاب مهركذي وأ مهءامسأ لجسي مل خيراتلا نإف اذل .ءادعألا

 آعادبإو آنف مهنم لقأ مه نمل ةهجوم راصبألا ىرت اذل .بسحف ءايوقألا ةعنص
 دبع يومحلا يروسلا طاطخلا لاثملا ليبس ىلع ءالؤه نم ركذنو .ءاطعو

 ىلع يشلثلا طخلاو ةييرعلا طوطخلا عيمج داجأ يذلا يروخافلا نمحرلا ._

 ا



 يملا طوطن عاونأ

 رابغ هل قشي ال طخلا مالعأ نم آملع ناكو ءصوصخلا هجو
 عم يثلثلا طخلا فرحأ ةيدجبأ ةيلاتلا تاحفصلا يف اندروأ دقو

 سيياقمو نازوأ كلذكو ءفورحلا نم اهريغ عم ةبكرملا هفرحأ نم ةعومجم
 372,و ه372.د .ج 372 ب 1372 ماقرأ لاكشألا رظنا) :طاقنلاب طخلا اذه فورح

 اذهب ةبوتكم ةلثمأ آضيأ اندروأ مث . (س372:ن-م372 ل ك372 ءي-ط 372:ح-ز

 ةيميلعتلا اهلحارمب طخلا اذه فرحأ نازوأ زاتمتو .نيقلتخم نيطاطخل طخلا

 ٠ فرحلا نزوب دصقنو .طاقنلاب هنزو فرح لك ءازإ عضو ثيح «ةجردتملا

 هتيادب نم فرحلا اذه لوط يأ ٠ (370 مقر لكشلاب) نيبملا فلألا فرح نكيلو
 يثلثلا طخلا يف طاقن عبس وهو .هتياهن ىلإ

 قالطإو هئازجأ ريسفتو فلألا فرح حيرشت يف آريثك مهضعب غلابو

 (371 مقر لكشلا) يفكّرمُك ئإزجأ نم ءزج لك ىلع ةصاخ ةيمست
 نإ يهو ءاهيف غلاَبم ةّقلتخِلا تايمستلا هذه نأ انداقتعا يفو

 طوطخلل ةيسينلاب حصت ال اهنإف يثلثلا فلألل ةبسنلاب تحص
 .ىرخألا

 .طاقنلاب فلآلا لولع نزو .(370) مقر لكش

 انااا .
 ااالسلا 5
 حس  اًهنطب .

 سا اهّتيصاخ هاا . اهتماخ
 نود اهتكذ ه
 همس اهتكرتع

 قالا فرحا حيرشتا .(371) مقر لكش
 ,ينادلا رمع يبأل مكحسلا نع ئازجأ ريسفتو
 ,داليم 1017 .ةيرجم هه ةنس يفوتملا

 ص
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 مديح سوم

 ايوا درا ويب ملا



 -اا( رؤيا وطنا قمرا موطن عنأ

 اكو وسفر اع لولا

 الهو صرت“ صمود جور

 ل6 ج5 فام



 ةيئالاذما ع يمض نم

 دال ف صرب تر تح لك
 نيد زيي دم دنع ود لسا مك# 0

 يو زد ل ل دعما
 ول تق رت ق شنب

 ع صني يرط لن مد تفصل رن ف تصفر ينام لة اخ يبيع ياو يناظر طر . فم فعتخا فهن لاكش ةعت لاذ

1 

 فاول مزل#ار ملل 1

 هب ا 1

 يبس ا 0307
 اني 0 درطولا عيمانضد

 يريد ضال سيبو ظبط ١ ههداس سم ز دم سوس 0111110 نان يضرب معو عشسار ا
 يانعانهم بم عايد

 .(و - .ه.373) مقر لكش









 5 يسب تظن ىلع كأن كل أم 4

 ا
 تدريس وو عت ةديوصبو تسوي دنم



 ةيئابلاو ةيطسولاو هذي ءااهإ

 نضج رهف لأ هله 2 ىهه
 يي 0
 2 روس ا ل + 8 كيه جب اك زف عزت ع هك سس

 زيهم م

 (سالال] مه] لكم

 .يدادغيلاب فورعملا (مقاروبأ) طاطخلا دمحم مشاهلاةباتك .(073) ملو لكش
 يننثلا طخلاب يهو . مقار ىقطسمم ريبكلا طاطخلاب الو ابح آمقار هتبل ىمسأ دقو



 و

 : يثلثلا طخلا يف بيكارتلا -آ

 ةريبكلا هتيلباقب ىرخالا طوطخلا نم هريغ نع يثلثلا طخلا زاتمي

 . اهموسرو اهلاكشأ عونتو ضعبلا اهضعب عم فورحلا لخادتو (بيكرتلل)
 ناك نيذلا كثلوأ ؛نيثدحملا نيطاطخلا ضعب ةيلباقلا هذه ثعب يف مهاس دقو

 ةرثكل يثلثلا طخلا فرحأ روصو نازوأو دعاوق ءاسرإ يف لضفلا مهل
 ةيلباق نيلغتسم ؛ىرخألا طوطخلا نم هريغ نود هب مهتياتعو هل مهمادختسا

 بيكرتلا ادغ ىتح .ريبك دح ىلإ آنايحأ هيف غلوب فرسم لكشب بيكرتلل هفورح

 داجيإ مهضعبل باطو .ةحوللا ةباتك نم ةياغلا وه فورحلا يف لخادتلاو
  رخآب وأ لكشب - ةحوللا ةباتك يف هلاخدإل دحاولا فرحلل ةريثك لاكشأ

 اهعيزوت نسحو ةحوللا نيوكت لامج ىلإ لوصولا كلذ ءارو نم نيفداه



 لب .ةيثورقملا نم ىندألا دحلا ىلإ لوصولا ىتح وأ اهتيئورقم نم رثكأ اهبيترتو
 فرحلا ىلع همامتها زكري راصف .لاجملا اذه يف ًآريثك راس مهضعب نإ
 نم هرهظيو هتحول هب جبديو ءاحلا وأ واولا فرحك ةحوللا ةباتك دنع كرتشملا
 376 مقرو 375 مقر نيفكشلا رظنا) فورحلا ةيقب نود



 آرقلا تايآلا ىلع يثلثلا طخلا يف مهبيكارت نوطاطخلا رصق اذكيه#
 لمج ةباتك ىلإ مهبيكارت يف اوهجتا مهنأ ولو . سانلا ةدئفأ يف ةظرفحمو ةفورعم
 لاحتسالو .اهمهق ْئراقلا ىلع رذعتل ةيوبنلا ثيداحالا وأ ةينآرقلا تايآلا ريغ ىرخأ
 ةءارق لعج .ةينآرقلا تايآلا يف بيكارتلل مهمادختسا ىتحو .اهمسالط كف هِيَلع

 ىلع لدا سيلو .مهسقنأ نيطاطخلا ىلع ىتح ةليحتسم ًانايحاو ةبعص تايب دك

 (378 مقرو 377 مقر نيلكشلا) يف اهانتبثأ يتلا ةطيسبلا ةنراقملا نم كلذ

 (قخاعملا بكرملا) ينطلأ دق نم حكم | 77) مقر لكش

 نأ طاطخلا ىلع بجي ىتلا ةيئورقملا شقانن لب ءةيلامجلا انه شقانناال

 رخآ طخي ًانايحأ ةحوللا حرشي طاطخلا نك اذلو .ةقشم نود ئراقلل اهرفؤي
 ماهفإل يخسنلا طخلاك

 «؛ةحوللا نومضم ئراقلا

 يف انحضوأ دقو
 0000 ماقرأ لاكشالا)

 ةينآرق تايآل ًأروص (381
 يثلثلا طخلاب ةبوتكم

 صن اهنم لك لفسابو
 يخسنلا طخلاب ةيآلا

 اهتءارق ئراقلا عيطتسيل

 اهفورح عبتتو

 (لخادتملا بكرملا) يئلثلا طخلا نم جذومن .(178) مقر لش



 .(379) مقر لكش

 ل 0“ 0



 .. تاحوللا قوفو ناردجلا ىلعو خيراتلا بتكو دجاسملا يف عبقي ًاكسان هلعجبو
 رجهلاب هيلع مكحو لب ؛ ىرخألا طوطخلا عم ةنراقملاب همادختسا نم للقو

 يذلا داقتعالل ًارظن :نيرصاعملا نيطاطخلا لبق نم هنع ماجحإلاو ةعيطقلاو 77+,

 ةوق نأب .. طخلا اذهل نيبصعتملا نيطاطخلا نم هنوعمسيو مهدنع ًادئاََشل نك” الا
 ماكحإو تاملكلا عيزوت نسحو فورحلا بيكارت يف طقف ىلجتت يثلثلا طخلا

 تاحوللا اوفسلفو « ةدع لاكشاب دحاولا فرحلا لامعتسا يفو ءاهبيترتإ /

 نورصاعملا داقنلا فسلفي امك فرسم لكشب بكرملا يثلثلا طخلاب ةبوتكملا

 .ةرصاعملا ةينفلا تاحّؤللا

 نيفرطتملا نيطاطخلا ضعب بهذي نأ بارغتسإلاو بجعلا يعاود نمل هنإو 1
 01 و ا لا مح هناجر و

 يثلثلا طخلل طاطخلا ةداجإ مدع نأ رقي ْنأل حتجملا هلايخ هب بهذي مهضعب 77“ "
 عونلا اذهب بتك اذإ الإ ًاطاطخ طاطخلا اظخلا اذه فعض ىلع ليلد_ <42 2-07

 ةغلابم اهدعي ام ةَلابم يرمعل اذه يفو .ةمات ةداجإ ةداجإو
 ات ةداجإ يسرافلا طخلا وأ يفوكلا طخلا ديجي ال يذلا طاطختلا *- 

 الف اذلو . رخآ نود طخل صاخ علو هيدل نيطاطخلا ضعبف . ىرخألا طوطخلا

 ىلع ليلد يثلثلا طخلل طاطخلا ةداجإ مدع نإ : نولوقي نيذلا عم لوقن نأ نكمي
 . هفعضا

 ىلع ا طاطخ نولضفي اوناك نيطاطخلا ضعب نأ ىلإ انه ةراشإلا نم دب الو
 اذه لضفي هلعجتف هرعاشمو طاطخلا سقن يف نمكت سيساحأو بابسأل رخآ
 باتك يف ءاج دقل .رخآ نود طاطخ ىلع هحيدم بصي هلعجت وأ كاذ ىلغ
 طاطخلل امهادحإ يثلثلا طخلاب نيتحولل هحرش دنع («) ابابلا لماك طاطخلا
 طاطخلل ةيئاثلاو :(382 مقر لكشلا) يدادغبلاب فورعملا طاطخلا دمحم مشاه

 : يلي ام (383 مقر لكشلا) يكرتلا يعافرلا زيزعلا دبع
 ضورفملا نأ رظنلا تفل نم ؛ةينفلا ةحوللا عنص ىلع ملكتن نحنو ؛ دب الو»

 163 نس يبرعلا طخلا جور ابابا لماك (
 يع



 ال نارمأ اهيف رفاوتي نأ ةعطقلا يف

 امهو ءرخآلا نع امهدحأل ىنغ

 امأ .بيترتلا ماكحإو عيزوتلا نمسح

 عمجتت الأ هنأش نمف عيزوتلا نمسح

 ناكم يف تاملكلا ظتكتو فورحلا
 يف علصتتو فختو ةحوللا نم

 ىلإ طاطخلا رطضي امم ,رخآ ناكم

 يف ينييزتلا لكشلا نم راثكإلا
 يف نزاوتلا ظفحل فيفخلا ناكملا

 اماو .بيغم رمأ اذهو ءةحوللا

 عضوب يضقيف بيترتلا ماكحا
 يف طقنلاو فورحلاو تاملكلا

 مل اذإ امأ .اهتءارق نود قئاع ضرتعي ال يتح اهلغشت نأ بجي يتلا نكامألا

 نإف ةحوللا يف بيترتلا مكحي

 دهجي مسلط مامأ هسفن دجي ئراقلا

 يف اعرذ قيضيو هزومر لح يف
 «هاوتحم ءالجتسا

 ىلع ابابلا طاطخلا قلعيو
 لوقيف طاطخلا دمحم مشاه ةحول

 ماكحاب اهيف ىحض دقو»

 «عيزوتلا نسح ليبس يف بيترتلا

 اهعيزوت لامجل نيعلا قورت يهف
 كلذو ؛اهاوتحم ةءارق بعصت نكلو

 *:)مهرلكش نيب كبر نم ءارلا فرح ضارتعال
 لع صختو يكرنلا

 ريزسا يب يف نأ امك دبعاو نم نيعلاو فلألا
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 ةحول امأ» : لوقيف يعافرلا زيزعلا دبع طاطخلا ةحول ىلع قلعي مث # +

 مغرلا ىلع بيترتلا ماكحإ عيزوتلا نسح ىلإ تعمج دقف ؛يكرتلا يعافرلا طاطخلا ١
 .«اهتءارق يف ةبوعص اهيلإ رظانلا دجي الف اهتحاسم رغصو اهتاملك ةرفؤ“نم 77

 ةءارق ةبوعصب ٌرقن ىتح ؛ةيناثلا ةحوللا ةءارق تلهس له : انه لءاستنو ع

 الأ وجرأ - سمطو ءرخآ نود طاطخل لكش الب حضاو زيحت ... ىلوألا ةحوللا

 يدادغبلا دمحم مشاه طاطخلا وه رايغ هل قشي ال طاطخل  ًادوصقم نوكيإ ١

 يكرتلا يعافرلا طاطخلا ةحول نأب عيرس ريرقتو . يثلثلا طخلا يف ةضاخو
 - دجي ال اهيلإ رظانلا نأ ببسب .يدادغبلا طاطخلا دمحم مشاه ةحول نم لبّطقأ
 ةحوللا ةلوهس طابتتسا نأ انيأر يفو . اهتءارق يف ةبوعص - هلوق دح ىلع

 .ىرخألا نم رثكأ ةقورطمو وو ةميركلا ةيآلا نوكل دوعي ةيناقلا-* 1
 الو .بيكرتلا يف اتقرغأ ناتحوللاو ؛ةبعص آًمهتءارق انيأر يف ناتحوللاف ا

 امهاوتحم ءالجتساو امهتءارق دارأ ام اذإ هي هذه سمليس ئراقلا نا كش_ 2+-

 نكلو .ةئيتم ةيوق امهقورحو نآتليمج َناَتَحَوْللاَف .امهحورش ىلإ رظنلا نود“ 4“
 فورحلا لخادتو بيكرتلا يف ةغلابملا هديزت ال ليمجلا طخلا نأ ًاضيأ اني يق

 ةجاحلا نود ةلوهسب ْئرق ام وه نسحلا طخلاو .ًادج ةليثض ةيسنب الإ ًالامج
 ,ةغللا هذه ةادأ وه يبرعلا فرحلاو .ةغل طخلا نأل .. رخآ طخب هنومضم حرشل

 . دحأ ىلع اهفورح ةءارق قلغتست الأ بجيف اذل .. ةفرعملا ءاعو ةغللاو

 - يثلثلا طخلاب ةثالث تاحول ركذ ىلع ةيلاتلا تاحفصلا يف انيتأ دقو

 لاكشألا رظنا) هيلإ انبهذ ام ةحص كشلل آلاجم عديال امب دكؤت  بيكرتلا ةفيثك
 أرقي نأ لبق لاكشألا هذه ىوتحم سملتي ئراقلا عدنلو .(386 ,385 ,384 ماقزلا

 نم راثكإلا نع مويلا نوفزعي نيطاطخلا لعج ام اذهو .اهنم لك لفسأب صنلا

 ةينفلا مهلامعأو مهتاباتك نوكت نأل نودهتجيو .فورحلا لخادتو بيكارتلا
 نم نأ يف انعم ابابلا طاطخلا نآب انيأر دقو .. ةبوعص وأ سبل ريغ نم ةءورقم

 يح



 فره .م نع داعتبالا طاطخلا بجاو

 لخادت يف ةقرغملا بيكارتلا

 م1212 | للس | ئداقلا دجي ال ىتح .فورحلا
 لحال لس ب / لح يف دهجي مسلط مامأ هسفن

 ينسج 72 ك لمألا/ يف آعرذ قيضيو هزومر
 1 هاوتحم ءالجتسا

 سر 7 يف اتدروأ امك اذه

 لاكشالا تلت يتلا تاحفصلا

 2 ملقب ةحتافلا ةروس ةئالثلا
 11 يا طاطخلا دمحم مشاه طاطخلا
 1551 ةنس يمافرقا زيزملا دبع خيضلا طاطقق اهيتكت )هر لكش ,يتلثلا طخلاب يهو ,يدادغبلا

 ع كش كامو خارتمإ هع دعتبا فيك .اهنم ظحاليو
 رم ريوس فشملا ١ نيكزفلا نع لاانقنلا
 عم ةقباطتمو ةئداه ةليمج ةباتكلا َتءآَج ثيحب .فرسملا فورحلا لخادتو

 تاباتك آضيأ درون امك.( 387 مقر لكشلا) ةءارقلا يف اهتعرسو نيعلا ةكرح

 . بيكرتلا يف قارغإلا نع ًاضيأ اودعتبا نيرخآ نيطاطخل يثلثلا طخلاب ىرخأ

 1292 ةنس اهينك قيفش دمحم طاطخلا .(385) ملار لكش
 ناطلسي عش ترضح اي) اهصتو ينلثلا طخلاب يهو ةيرجه 2 يحمربكآ خيش ترضح اي) اهصنو يتلثلا طخلاب يهو ةيرجم

 ,ةازبعب ةليذم يهو (هَرس سئدق يتاليكلا رداقلا دبع ديس ( ياهلا هرس دق يبرع نيدلا
 ا(اطخ وب قيفش دمحم ايلوآ ياهكاخ)

 ص



 وس



 مقار يقسم يكرتلا طاطخلا نع



 قنا ب





 5 هذهو ؛ةلضافلا ةبسنلا وأ «ةيلاثملا ةبسنلا ىمست ةردقم ةبسن
 ُ ©  قفو فرحألا اهب طبضت سيياقمو ريياعم وه طخلا نازيم

 ةبسنلا نيبي يذلا (302 مقر لكشلا) يف امك طاقنلاب تردق ةبستتلا <*

 .(طقف عير رأ >ا0) يعظرلا فلآلل ةيلاثملا ةيسمنلا :(380) منار لكش : يعقرلا فلأل ةيلاثملا

 هذه ددعّلق نإو ؛طخلا ِمُيَق ةروكذملا ةبسنلا نع طاقنلا هذه ددع داز نإف

 . طخلا جمس اهنع طاقنلا
 فورحلا ريداقم نأ ىلإ هريغو فيفعلا نب نيدلا دامع خيشلا راشأ دقو

 طاقن عبس فلألا لوط لعج دق مهضعبف ؛طوطخلا نم طخ لك يف ةبسانتم
 لوط لعج مهضعبو ؛ثلثلا فلاك  لوطلا عبس يأ  ةدحاو ةطقن ضرعلاو؛

 يف ةلقم نبا لاق امك .لاوقألاو لاوقألا/ِّرم كلذ نيغو . طاقن تسب ةردقم فلألا 3

 نوكت نأ اهساسأو ركفلا يف ةردقم ةبسنلا نإ؛ : ملقلاو طخلا ملع هتلاسو/
 فصن نونلاو .ركفلا يف ةردقم ةبسن .اديلا عمر ءارلاو :ةرئادلا رطق فلألا_ 7+

 - < :.. كهف ركفلا يف ةردقم ةبسن يف ةرئادلا - ٌَ

 لابلا نع برغي الأ بجيق ؛لاجملا اذه يف تاهاجتالاو لاوقألا تناك آيأو 1

 لمع وه امنإ اهتاساقمو فورحلا ماجحأل ةيلاثملا ةبسنلا ىلإ لوصولا نأ
 -نامزلا نم نرق لالخو -نيثدحملا نيدوجملا نأ مغرب , تحب يبيرقتو يرظن.
 تاسارك يف اهوعبطو يبرعلا طخلا دعاوق فورحل ةددحم نازوأ عضوب اوماق

 دعاوق لوصأ نم هنكمتو طاطخلا ةراهم بسحب اهتدوج فلتخت ةصاخ ةيميلعت
 : يه فلألا فرح ةبسن ًالثمف .يبرعلا طخلا
 يثلثلا طخلا يف (ضرع) ةطقن ١ ىلإ (لوط) طاقن 7

5 3 

 يناويدلا طخلا يف ةطقن ١ ىلإ طاقن 6
 يخسنلا طخلا يف ةطقن ١ ىلإ حصألا وهو طاقن 5 وأ طاقن 4

 يعقرلا طخلا يف ةطقن !١ ىلإ طاقن 4وأ طاقن 3
 يسرافلا طخلا يف ةطقن ١ ىلإ طاقن 3



 طاطخلا ركف يف ةردقم ًالعف نوكت اهسيياقمو اهنازوأو فورحلا ةئيه نإ
 يف طاطخلاو .هالعأ ةروكذملا بسنلا عم هباشتي يبيرقت لكشب ةباتكلا دنع

 ًاعناص سيل هنأل ؛هبجومب بتكيل فرح لكل سايق عضو ىلإ أجلي ال ةقيقحلا
 هللا هاطعأ طاطخ هنإ .ًامامت اهضعب لثم ءايشألا عنصيف ةيكيناكيم ةلآ ءارو فقي

 .ةنورمو ةيرحب فورحلا مسرت هعباصأو هدي كرتي وهف «ةباتكلا ةكلمو ةبهوم

 .هركف يف دوجوم فورحلا هذهل يبيرقت نازيمل آقبط اهكرحيو اههجويو
 هنأ دجن ةبقاعتم تارم ةدع ًالثم يثلثلا طخلاب ءاب وأ آفلأ بتكي يذلا طاطخلاف

 نآل :ةلآلا لعفت امك ضعبلا اهضعب عم ًامامت فورحلا هذه قباطي نأ هنكمي ال

 ةنوزوملا  فلألا عضي رهاملا طاطخلا نإ . آعناص سيل انلق امك طاطخلا
 .هفورح اهيلع ينبي آيبيرقت ًالصأ اهلعجيو .ةباتكلاب هعورش دنع - طاقنلاب

 ةّنع رصقي الو ًاريثك هزواجتي المةّيأَتُْلا نيح هركف يف ًادوجوم ًاليلدو ًانوناقو
 . ططش الو اهيف جوعالا يو ازد ةليدع كيت ذكهو ...1

 هيلع حلطصا يذلا عضولا ىلع /
 طوطخلا يف ةرهملا فيقر د ىلع ليثمتلا يه

 .. اهتالآ لامعتساو ًآهمونسْر اهعاضوأب
 : يفوكلا طخلا عم سيلو ؛يثلثلا عم يخسنلا طخلا هباشت -ج

 بشي يخسنلا طخلا نآب ررقي نأل ضعبلاب رمألا غلبي فيك يردأ تسل
 : ايابلا لماك لوقي .سبايلا يفوكلا طخلل ةنيل ةروص هنأبو ءيفوكلا طخلا

 ةيفوك ةلمسب نيب ةنراقم يرجن نأ نم هيلإ بهذن ام ةحص ىلعلدأ سيلو ٠

 فورحلا يف خراصلا هبشلا انل ودبيف (393 مقر لكشلا رظنا) ةيخسن ةلمسبو
 ةيخسنلا ةلمسبلا ودبتو
 ةلمسبلل ةئيل ةروص
 جحبلارمحرل ا ةلئأمسل .«ةسيايلا ةيفوكلا

 .(انهتيي هباشت دوجولرثأ ل ةيخس ةلهلا وعز اهات هس



 يخسنلاو يفوكلا نيطخلا نيب محرلا ةلص ىلع ليلد ربكأو ٠ : فيضيب

 هذه ودبتو .ةثيدحلاو ةميدقلا مهتاباتك يف امهنيب اوعمج برغملا لهأ .نأ
 .« ةيبرغملا فحاصملا يف ءالجب ةرهاظلا

 اليلد سيل ةباتكلا يف يخسنلاو يفوكلا نيطخلا عمج نأ انداقتعا يفو

 ةحوللا يف طخلا نم نيعون دوجوو .نيطخلا نيب هباشت وأ محر ةلص ةمث نأ ىلع
 خراص هبش دوجو ىريال ققدملا طاطخلاف .امهنيب هياشت دوجوب عطقي ال ةيطخلا

 نيدلا نيز يجان ذاتسألا دكأ دقلو .. ةيخسنلاو ةيفوكلا نيتقباسلا نيتلمسبلا نيب
 بحاص ركذ ٠ : لاق ثيح هيلإ انبهذ ام ةحص يبرعلا طخلا روصم هباتك يف
 طخلا نأ يبرعلا طخلا نع ًارابخأ بيذهتلا بيذهتو ةوفصلا ةوفص باتك
 .« يفوكلا نم هتيعرف ىلع ليلد مقي ملذإ .أطخ كلذو ,يفوكلا نم ذخأ يخستلا

 نأ انب ىلوألاف .. .رخآ طخو يخسنلا طخ .ر ةلص نع شتفن انك اذإف 2

 نأ داكيو :ًالعف ناهباشتم يخسنلا طخلا 5
 عرفت يثلثلاو .يثلثلا طخلا لصأ وبه

 :لاقف ابابلا لماك طاطخلا ًآَضيأ هدكأ آم اًدَهَو .ةنم قت قتشاو يخسنلا طخلا نع

 توقايو باوبلا نبا دي ىلع مالقألا نم ةديدع عاوتأ خسنلا نع عرفت دقل ٠

 ملقو رابغلا ملقو نيثلثلا ملقو ثلثلا ملق : اهنم ركذن ءامهريغو يمصعتسملا
 .« خلا ةيلحلا ملقو ققحملا

 ام يفيفع يزوفل ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن باتك يف ءاج دقلو

/ 
1 
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 ةيطخلا تاباتكلا يف خسنلا طخ عم ثلثلا طخ مزالت نإ ليق دقل ٠
 ناحيرلا طخو ققحملا طخب ةميدقلا تاطوطخملا ةباتك هبشت .ةثيدحلا
 نم ذخأي ناحيرلا كلذكف ؛هلكش ثلثلا نم ذخأي خسنلا نأ امكف . نيمزالتعلا

 خسنلا عم ثلثلا مزالت نونسحتسي نيطاطخلا ضعب دجن اذلو .هتروص ققحملا

 .«براقتلاو ةنورملا يف ماجسنا نم امهنيب امل

 طاطخلا لعج ثلثلاو خسنلا يطخ نيب ريبكلا هباشتلا نأب لوقلا نم دب الو

 وح



 بطول عزأ

 طخ امهنم دلويل عم امهجمدي يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يزجسلا فسوي

 دكؤي اذهو . نيطخلا نيذه فورح روصو دعاوق لمحي ةزاجإلا طخ وه ًاديدج
 يثلثلا طخلاو يخسنلا طخلا نيب هباشتو محر ةلص دوجوب عطقيو ىرخأ ةرم
 .يلي اميف ةزاجإلا طخل انحرش يف هارنس ام اذهو

 ةزاجإلا طخ :ًاعبار
 :يناحيرلا طخلاو عيقوتلا طخ لثم ىرخأ ءامسأي ًآضيأ طخلا اذه فرعيو

 نيتسايرلا يذ ىلإ ةبسن يسايرلا طخلا وأ رودملا طخ آميدق ىمسي ناكو

 رماوألا هب ررحت نأ رمأو طخلا اذهب بجعأ يذلا نومأملا ريزو نوراه نب لضفلا
 ميهاربإ وخأ يزجسلا فسوي وه طخلا اذه ركتبا نم لوأ نإ ليقو .ةيناطلسلا
 ر/ييلتلا وهيحسنلا يطخ نم هلو يذلا يزجسلا

 طخلاو يثلثلا طخلا نم جيزُأ ةٌكيقُحُل ف هتأ طخلا اذهل ققدملا ظحاليو
 فورحلا ضعب تايادبو لاو فأل يفوح فال مهنع فلتخي الو .يخسنلا
 ,خسنلاو ثلثلا يطخ ةداجإ ىَلَع فقوتت طخلا اذه ةداجإ نإف اذلو .اهتاياهنو

 ةزاجإلاطتحخا

 هرههزوزنز مل ل كفو ف عزم كرمد 5 تبا
 تى دلال هيت ودضات
 يق د صلال

 0م ما ل لجلب

0 

 .ةسارك نع طخلا اذهب ةبوتكملا تاملكلا ىضعيو ةدرفسلا ةزاجالا طخ فووح «(394) مقر لكش
 .يدادغيلا همحم مشاه طاطخلا



 دحام

 فيفطلا فالخلا ضعب عم ثلثلا طخ دعاوق لصألا يف يه طخلا اذه فورحريم/وق نآل

 هب نوبتكي اوناك ةذتاسألا نيطاطخلا نأل ةزاجإلا طخ آثيدح يمس دقو

 تبلغف اهتسراممو طخلا ةنهم ناهتما قح مهلوخت يتلا مهذيمالتل تازاجإلا

 نم للق دح ىلإ لامعتسالا ليلق ةزاجإلا طخ نأب ظحاليو .ةيمستلا هذههيَلَع

 ,طاطخلا هموري يذلا ينفلا فرتلا نم عون هب ةباتكلا ربتعتو .هتيمهأو هراشتنأ

 نيفلتخملا ماللا فلألا يفرح مادختسا يف مغانتلا ىلإ لوصولا يف هتبغر:وأ

 ةباتكلا دنع يثلثلا طخلا نع ًليلقإ

 ةيلاعلا هفورح تالاصتا ضعبو 6 ةيدجبأ يلي اميف نيبنو

 ردجتو . طخلا اذهل ةلثمأ مث ءاهدعب وأ اهلبق يتأت يتلا فورحلا نم اهريغأ عم

 ناك اذإ ثلثلا نازوأ سفن يه طاقنلاب هقورح سيياقمو نازوأ نأ ىلإ ةوابثإلا

 .خسنلا نم ذخأ دق فرحلا ناك اذإ خت نأزوأ,سفنو ,ثلثلا نم ذخا ادق فعلا

 ض ش ستوؤنخ ث ] ]
 (فلؤملا ظنخ نم] ةزاجإلا طخ فورح نم جذوم «(355) مقر لكش

 / ا 03

 كنف كال كفك

 ةيرخلا آملا تكلف
 هيع/د ام نرد لي

 .(ةلفاقلا ةلجم نع) ةزاجإلا طخ نم جذومن :(396) مقر لكش



 ا وطن عازأ

 يسرافلا طخلا :اسماخ

 رخاوأ يف يمليدلا ةلودلا وضع بتاك يسراف نسح وه هعضاو نإ لاقي
 طخو قيلعتلا طخ امه نيرخآ نيمساب فرعيو .يرجهلا عبارلا نرقلا
 نرقلا نم ةيادب عساو لكشب ناريإ يف يسرافلا طخلا عاش دقو .قيلعتسنلا

 رصنعلا هيف رفوتي طخلا اذه نكي ملو ,يداليم رشع ثلاثلا يرجهلا عباسلا
 يلغ ريم يسرافلا طاطخلا ماق ىتح .ىلوألا هلحارم يف يعادبالاو يلامجلا

 هيلع لخدأو هبذهو هنّسحو قيلعتلا طخ روطو ةيرجه 919 ةنس يزيربت ناطلس
 اذه دمتعاو .قيلعت خسن يتملكل اراصتخا قيلعتسن هامسأو خسنلا نم ًائيش

 ناتسكابلاوناتسناغفاك دالبلا نم اهلوح امو اهلك سراف دالبو ناريإ يف طخلا

 ناريإ تلاز امو .دحأ هيلإ مهقبسي عل لكشب هوداجأو ًاريثك هيف اوعربف .دنهلاو
 ؟يبرعلا طخلا اذه فورحب ةيسراكلا اهثفل بتكت نآلا ىتح ناتسكابو ناتسناغفأو

 ,نوديجم نوطاطخ هيف زربو ٌدألبلا يف اريثك هلامعتسا عاش دقو
 طخ كارتألا دنع ىمسيو .سرفلا ىلإ يسن ئسرافلا طخلا ىمسي اندنع لظو
 . قيلعتستلا طخ َمهَسفنأ سرفلا دنع ىمسيو ,قيلعتلا

 هتاده ءالتما يف رحاس .هتارادتسا يف ليمج طخ يسرافلا طخلاو
 ليكشتلا نع ىنغ يف يسرافلا طخلا نإ» : مهضعب هنع لاق دقل .ةيقفألا
 ٌقيحاسملا ىلإ ءانسحلا هعم جاتحت ال يذلا ليمجلا هجولاك وهف .ينييزتلا
 ةيئّرعلا دالبلا عيمج يف راشتنالاو عويذلا ىلإ هب عفد ام اذهو .« غابصألاو

 لئاوأ مسرو ةباتكل ىرخألا ثلث امهادحإ نيتبصقب بتكي وهو .ةيمالسإلاو
 يناويدلاو يثلثلا لثم ىرخألا طوطخلا ضعبك لّكشي ال وهو .فورحلا
 نم ديزتل تانييزت وأ تافاضإ ةيأ ىلإ العف جاتحت ال هفورح لامج نآل .يلجلا
 :اهلامج

 نم اهريغ عم ةبكرملا هفورح ضعب عم طخلا اذه ةيدجبأ يلي اميف درونو
 ىلع ةلثمأ درون ًاريخأو ؛طاقنلاب ةردقم هفورح سيياقمو هنازوأ ركذن مث ,فورحلا
 .طخلا اذه



 طازع تتم ل يو 4 عررتستتت تن ا
 مسا سس

 .يدادقيلا دسم مشاه طاطخلا ةسارك نع طاقنلا وك اهو 0| مهم وربح .(397-1] مقار لكش

 ةيدلمو لكك
 اص اطحرخ رس ص زب زج دع جني تن

 ةيدطص» ست ملك
 (بل##3) مراكش



 ةقمرعلا موطن عازنأ

 نيو ميار هيسسا» مل انام
 نولي 0000 هرم ل بلا عدشناو

 6-2 اسست اوس ل 0

 ماهذا اسما اوم





 يميل ط وطني عازنأ

 يعقرلا طخلا :ًاسداس

 لاقيو يلوألا هلكشب .م 1481 - ه 886 ةنس رهظ ام لوأ يعقرلا طخلا رهظ

 يف راشتنالا عساو ناكو .كارتألا هعدتبا دقو .نويامهو خسن نيب جيزم هنأب
 ذوفنلا اهيلإ دتما يتلا دالبلا يف هلامعتسا مع دقف اذل . ةينامثعلا ةلودلا
 ناطلسلا مث حتافلا دمحم ناطلسلا دهع نم ءادتبا طخلا اذه روطتو .ينامثعلا

 عضو دقو .(ةيرجه 1200 ماع) لوألا ديمحلا دبع ناطلسلاو ينوناقلا ناميلس

 ملغم راشتسملا يدنفأ ىفطصم نب زاتمم ركب وبأ يئاهنلا اهلكشب هدعاوق
 .ةيرجه 1280 ةنس يف ينامثعلا ناخ ديجملا دبع ناطلسلل طخلا

 رظنلاو نيعلل اريثك حيرمو ؛ةءارقلا عيرس ةباتكلا لهس .ليمج طخ وهو
 هنأ امك .ةمئاقلاو ةيقفألا اهتادم تاماقتساو ؛ًابلاغ ةيواستملا هفرحأ تاعافترال

 "تآموكحلا تارازوو نيواود عيت يف نلمعتسيو ةيداعلا ةيمويلا ةباتكلا طخ

 2| ئدتبملا طاطخلا هملعتب أدبي طخ لوأ وهو ,ةيبرعلا
 '. بّتكتو هتملعت ديري نمل ةلوهسب بيجتست

 هفورح موسر نألا
 نمو :دحاو ضرع تأذ ة

 الو“ ءاطلاو فلأ ماللاو اهلبق ام عم ةلصتملا لادلاو واولاو ءارلا : لثم اهمسر

 .رايلا ىلإ نيميلا نم اهريس يف ًاليلق ةبصقلا ةلامإ نم هفورح ةباتك دنع دب
 عبرا ةياتك ناقتإ يف رصحنت يعقرلا طخلا ةباتك ةداجإ رس نإ ليق دقو
 .(403 مقر لكشلا رظنا) .ةدرفملا نيعلاو نونلاو ءابلاو فلألا :يه فورح

 مم 8ع

 4 لإ تنل تلا: يمقرلا طخلا نم فوره :(400) مقر لكش

 بتكي نأ عاطتسا اهنيزاومو اهدعاوقو اهلوصأ ىلع طاطخلا اهنقتأ اذإف

 هفورح ضعب عم طخلا اذه فرحأ ةيدجبأ يلي اميق درونو .فرحألا ةيقب
 مث طاقنلاب هفورح سيياقمو هنازوأ ركذن مث .فورحلا نم اهريغ عم ةبكرملا
 4 . هيلع ةيباتك ةلثمأ عضو ىلإ ةياهنلا يف ءيجن



 دم

 ةيماهإو

 مزبلس وتس ىلا نك دب م م حا 2 7 م .٠

 ىف لنا مدتقكامع نب هن زمن نأ كل نا تن 1

 مل كك باث عاط رص ص هس ميس سس لعاب با

 ىارب ههشرب هان ب

 نمرم .م شمل له ناد ع طام ض اسس سء..عباا

 .يكوتلا (تزع دمحم) طاطخلا ةسارك نم ةتنقم يمقرلا طخلا فرحا ةيدجبلا ,(404) مقر لكش
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 ني نيف تا اج 8 تلي كتءالان ساو م

 قذل م. هيرو نإ كك غل: ,ىإ كا غي طب ضب

 ل غل :ؤب نب يا غر ,نض ننس شد ل غي با با
 اقرا + هي هيل ب .ينب م لا

 اهرل هنا يرشد نمل ككل ىف هو ىف غل ظ نض شا ش اذ خب ب ثا

 لاو ا قارب اذ يقع داع تاع رعتس نما ءق رو

 .يدادغبلا دمحم مشام طاطخلا ةسارك نع اهريه عم ةلصتملاو ةدرقملا يمقولا طخ فورح -(1 .03) مقر لكش



 قمرا طوطن عاونأ

 علت جلع هيف هن م الاب الع لف لع كف كن ادب اب
 مما يساف لزب لزمن لئار لعاو كفر كلر ترا برا

 قس ايس أس بيم مليت بس م علل كت كني تيا

 تايسسط بيم بيط ىتس ىييص مام تم تبمانا تعاب

 تاكلسا لا ىف وب قب في عق طر نب سن نسا

3 
 ب 05) مه لكش

 قلاع م مث نع عه صم رع ره اق
 مسك هيب روك عام تام رع له كف فه نم نم طع تماق

 رول نزيك تنم قامصو بسام ةلز مرح ةراح ةيراح لام ىاه قا
 هساف ل يكسر رو را

 الاسس طمس نهب سس سر ميس من حساس اناني
 لابس قاثر هساطرد ىف ىنببوسر أس ناسعإو د ماع ناسي رس رس ءوس فس

 .( جمم05) مهر لكش



 ص نهب نكس معك دع رع عحصابق#
 صصص نهؤمس ضيق شيفشس رضع رووتس ريع نبع رزه

 وح

 طوس فيطت لقط ير طر ط ربط حث بط اب
 رابط لطب روح بلاطي عر هيط فتم فيلل خاطب كشط

 «( د زجر عسل

 عرب عياط عييرب عرب عيان بنرردم روفع رعبس ريع رربع لداع ربع

 وقع لس ءلل فرد ىعسر عض شن اهي لب ىف نش ام حل اق
 لاقت لاذ رريقم رزق فقاد نيك فص فيا ,سفس تن الد

 2 سكش لركرك [ك اب
 كركم نركلم كافكك نرلكس لما مركم لكم رك تابكلا تانك تاك
 صقرفيف مكب فانفا سماع رار ملكت كيك

 .( ه .405) مقر لكش



 5 الا ل
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 وزيت يروسلا طاطخللا يمقرلا

 اقحلملا يعقرلا طخلا :ًاعباس

 فحصلا ضعب يف رهظ ام لوأ-رهظو..نويرصملا هب بتك نم لوأو
 لقتنا مث :ةيراجتلا لاحملا:تاتف.الو.ةيئاعتلالامعألاو تانالعإلاو تالجملاو

 وه ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نم عونك هروهظ ببس ناكو .ىرخألا نادلبلا ىلإ

 ّىَلِإ اهفرعي يتلا فورحلا روطيو ديدجلا عدتبيو ركتبي نأل آمئاد طاطخلا ةعزن
 ليمج طخ هنإف ؛طخلا اذه لامعتسا ةلق مغربو . ةفلتخم ةديدج روصو تائيه

 ةفورحف هيلع بيرغ طخ هنأب دهاشملل رهظي الو ةءارقلا لهسو سفنلل بيرق
 .ةليوطلا اهتادمل ةيئاعد ةينالعإ

 وله لب .. هنم قتشمو يعقرلا طخلا نم قثبنم قحلملا يعقرلا طخلاو
 فورحلا تاياهن يف الإ مهللا ءيش يف هنع فلتخي ال .ءاوس يعقرلا طخلاو

 ةبصقلا ذخأتف . ةقالطو ًالامج فرحلا بسكُي لكشب اهرخآ ىلإ اهتادمرِجَت يتلا

 يذلا (407 مقر لكشلا) يف امك هتياهنل هدادتماب فرحلا عبشتيو اهتكرح لماك
 نيشلاو ءابلا يفرحل ًالاثم هيف انتبثأ

 م” انيجولا وه طخلا اذه لعلو .يعقرلا طخلا نم ربكأ ةحاسم لغشي وهف اذل

 «”قرولا ىلع نم اهعقر ريغ نم ةرمتسم ةكرحب طاطخلا ديب ةبصقلا هيف ريست يذلا



 دجوي ال امك ؛دادملا يف ةبصقلا سمغ نيحألإ اهليم ةجرد وأ اهعضومرهكغت وأ -*
 ةبنلكيو ةلامج ذيؤي اممو : ىّرقألا ظوطقخناك ةئصنقلا ننآزب مسري كبح هيلي
 ةديرفلا ةيصاخلا هذهب هعتمت ربعملا يضارعتسالا رهظملاو ةيبذاجلا

 م 5

 عرب جف يعني مب

 ىآاةأ 1 ل ب خمس مدن ب تا
 اباكافاغاطاضاشاخان دعج ى ى ى.ك خ ْج جدي
 رهرتر كرف رعرضرشيؤس نرد د دلات

 هر علربرثرلا ام مطر وتر عرعر وزع بزب اذ
 اطط طا ظاع ذ ض ضونوند نت ش ش

 تلةةىىى قى قؤفف ف نغةةءغ 225

 لا مل تادلك كلك اك اها 111111 تل

 بدم مدللا 1 هلو ياهلا
 كال مر 29 ني نب ن ند ادرك م مم

 رلري يب اونا و: اد صه كب هدب جة طه ف هر
 ِء:2: ىئىممدسم حسو ى؛؛ و دلادل

 (فلزمش رثكتيا نم) قمشلا يعترلا طضلا فورح (48]مقرلكش حو ووو اس 0 »ا عووسسو و وسد م »



 ةَرعلا ط وطن عاونأ

 يناويدلا طخلا :ًانماث

 ةئسس طخلا اذه رهظ دقو . نيينامثعلا مايأ يكرتلا عادبإلا ةورذ ربتعي وهو
 يف يكرتلا فينم ميهاربإ طاطخلا هنيزاومو هدعاوق لوأ عضوو ةيرجه 7
 طخلا اذه رم مث . تاونسب ةينيطنطسقلا حتف دعب يناثلا دمحم ناطلسلا دهع

 ديّىلع هفورح تبذهو .ةيادبلا يف هيلع ناك يذلا لكشلا نع ةديدع تاروطتب
 دمحم لاثمأ نيطاطخلا نم ةعومجمو يكرتلا اشاب الهش دمحأ طاطخلا ريزولا

 نأ ىلإ :مهريغو نييرصملا نالزغ ىفطصمو يركش دومحمو .يكرتلا تزع

 .نآلا هيلع وه ام ىلإ لصو
 هوبعملا اهئانحناو اهلامجو اهتوقب طخلا اذه فورح زاتمتو

 ةريدق دي ىلإ هذيفنت جاتحي لكشب لفسالا ىلإ ىلغألا نم باذجلا اهلاسرتساو
 نيعو .فورحلا تاياهن مسر طبضت ةتباث ةيوق لمانأو .مسرلا تّقلأ ةرهام
 . اهفورح نيوكت لامج نطاوم سسحتت ةقاوذ
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 نأل يرصملا يعقرلا مساب قرشملا دالب ضعب يف طخلا اذه فرع دقو

 .يلجلا يعقرلا مساب سانلا ضعب نيب فرع امك ؛هب اوبتك نم لوأ نييرصملا

 نم هديلوتو هسابتقاو هقاقتشال قحلملا يعقرلا مساب رخآلا ضعبلا نيبو
 آرظن ؛حصألا يه قحلملا يعقرلا طخلاب هتيمست نأ انيأر يفو . يعقرلا طخلا

 انتلصوأ يتلا يه يلصألا يعقرلا طخلا فرحأ رخاوأ تادم يف قارغإلا نأل

 .هلآاعباتو يلصألا يعقرلا طخلل آقحلم نوكي نأ ىرحألاف اذل ؛عونلا اذه ىلإ

 .قحلملا يعقرلا طخلا مساب هنونعن انلعج ام اذهو
 اهانروطو اهانبتك يتلا طخلا اذه فرحأ ةيدجبأ (408 مقر لكشلا يف) اندروأ دقو

 سيياقمو طخلا اذه نازوأ نأ ركذلاب ريدجو . اهب ءاذتحالا نم طاطخلا نكمت ةقيرطب

 يف نمكي امهنيب ديحولا فالخلاو يعقرلا طخلا سيياقمو نازوأ سفن يه هفورح

 طاطخلا قوذ بسح هتياهنل هدام الحلا عبشتي ثيح اهتادمو فورحلا تاياهن
 . يلصألا يعقرلا طخلل هتداجإى لع ًوتت|طخلا اذهل طاطخلا ةداجإ نأو .هتراهمو

 5 ا



 ةيناطلسلا روصقلا يف الإ لمعتست نكت مل يتلا  ءارغطلاو يلجلا يناويدللك
 رشتنا مث .كلذ ريغو تاعيقوتلاو ةمسوألاو تانييعتلاو ةيكلملا رماوألا ةباتكل

 ,يناويدلا طخلا ىمسي راصو ةيموكحلا ةيمسرلا نيواودلا يف لاس 37ج

 تاداهشلاف .نآلا ىلإ ةيكلملا تاباتكلاو روصقلا يف هلامعتسا ةيصاخ

 نارقلا تاقاطب ىتحو ةيرازولاو ةيروهمجلاو ةيكلملا تاوعدلاو ةمسوألاو-*---
 .هب الإ بتكت ال تحبصأ حارفألاوأ

 ةيوضيبو ةيرئاد لاكشأب لخادتلاو بيكرتلل هتيعاوطب طخلا اذه زاتميو * 7١
  ةرهاملا ةردقملا ىلإ ةفاضإ  طاطخلا نم بلطتت ةزيملا هذه نكلو .كلذ ريمي 2

 وأ فرح ىلع فرح ميدقت مدعو ءاهتيئورقم ريفوتل فورحلا لسلست ةاععاّرم»: 4 7

 7 فت ال ىتح ذاش لكشب هريشطت““* "1" 4 +
 عم ةبكرملا هفرحأ ضعب عم ؛ طخلا اذه ٌفاكخأ ةيدجبأ درون يلي اميفو 777

 يف يتان عت 5 اقمو ةمازوأ رون مث .فورحلا نم اهويغ_ 8-2
 ىلع ةظفاحملا عم ,بيكرتلل طخلأ مَعَ هيلع ةلثمأ عضو ىلإ ةياهنلا 3“

 .هفورح يف ةيئورقملاو بيترتلاو عيزوتلا تتح"

 إيلا لك

 قرلامقر روج م 015 داجن
 اللاب أنف فب ل ص سيو رب م(:

 .اهريش عم ةلصتملاو ةدرفملا يئاويدلا طخلا فورح ةيدجبل :(00) مقر لكش



 اندرو ف تين 3 همسه

 ؟ريز ءالأ م هةر
 صدع م اثل مج 2 هاتان دو دير رو ل

 ووش مدد مدد 7

 0و رورو ىلإ سبع

 للا طخلا فرحا نازيم (1410) مقر لكش

 كلل لل ىو عع رؤي

 .تزع دمحم يكوتلا طاطخلل هتم ةيكرم فورط دوم
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 #2 طر

 (مبيبرث) فرانك زنا
 هلو

 وزرهرك "5
 يلناويدلا طخلا :ًاعسات

 وه هركتبا يذلا نأب لاقيو .يرجهلأ رشاكتا نرقلا يف طخلا اذه رهظ
 يف اومهاس نيذلا دحأ وهف كلذ ييَجَتعالَوهكآَب الهش دمحأ ينامثعلا طاطخلا

 عم ًاريثك هباشتي يلجلا يناويدلا طخلاو ؛يناويدلا طخلا بيذهتو ريوطتو نيستا
 فورحلا ضعب تايادب مسر يف الإ هنع فلتخي ال وهف .هنم دلوت لب يناويدلا طخلأ
 (412 مقر لكشلا رظنا) ءفاكلاو نيغلاو نيعلاو ءاخلاو ميجلاو ءاحلاو فلألاك
 «يناويدلا طخلاو يلجلا يئاويدلا طخلاب ةيوتكملا فورحلا ضعب هيف انتبثأ يذلا

 يتاويدلا طخلاب انيأر يف هتيمست نإف اذل .امهنيب ةريبك قراوف دوجو مدع ظحاليو
 .ًاعسات ةرقفلا بقع اهحضونس يلا بابسألل حصألا يه قحلملا

 بهذيو .يناويدلا طخلا نم ًاصارت رثكآ هتباتك يف طخلا اذه نوكيو
 ينييزتلا ليكشتلاب» فورحلا نيب ةدوجوملا تاغارفلا عيمج ءلم ىلإ طاطخلا

 اذهب ةيوتكملا ةرابعلا دجتل ىتح .هلامج لمتكيل «ةعبرملا ةريغصلا طقنلاو
 عم هفورح مغانتت نييزاوتم نيطخ نيب روصحم بيهم طيرش اهنأكو طخلا
 اذهو لمجأ الو ىلحأ ال ةلماكتم ةحول ةنوكم عئار ليكشت يف ضعبلا اهضعي



 وشرزذ 58 تل

 سلزو # كت
 يلجلا يناويدلا طخلاب ةيوتكملا فورحلا نم ةعومجم 412 مقر لكش
 0 ب نس هج جم ب” و

 قوما لكي ال يذلا ينا ناويدلا طخلا فالخب

 ةباتكل ءاهثلث وأ ةيناثلا ضرُع ٌعبرةَيلوألا» نيتبصقب طخلا اذه بتكي
 فرحلا ةيادب مسر دعب ذإ ك؛ غ عج حج لإ لثم فورحلا ضعب تايادب مسرو
 ًانحضوأ (413 مقر لكشلا) يق ةّيئأكْلأ ةّبَصَقلاِب فرحلا لمكي ىلوألا ةبصقلاب
 هيلإ انبهذ ام دكؤت جذامنلا نم آددع

 اطال ق3 غم ق6
 امهادحا لمكتل نيتبصقلا لامعتسا ًاحضاو ودبي ةقباسلا فورحلا نمو

 امك ةريغصلا طقنلاو لكشلاب فورحلا نيب تاغارفلا المت كلذ دعب مث .ىرخألا
 .ةيلاتلا تاحفصلا يف ةنيبملا لاكشألا يف رهظي

 لك لبق يناويدلا طخلل هتداجإ ىلع طخلا اذهل طاطخلا ةداجا فقوتتو
 ّيَلَجَلأ يناويدلا طخلا زاتميو .فورحلا تايادب مسر يف هتراهم مث ءيش

 رةئّيه ىلع تاملكلا ةباتكو لخادتلاو بيكرتلل يناويدلا طخلاك  هتيعاوطب



 مدعو ءاهصارتو اهتفاثك ليلقتو ,مكحم لكشب فورحلا لسلستو عيزوتو ا
 . ةءارقلا دسفت ال ىتح داش وأ ضماغ لكشب هرشح وأ فرح ىلع فرح ميَدَقَت"7#'

 مظعم يف هيلع ةلثمأ درون مث .. ريكو ا ويدي وع 2

 عم يناويدلا طخلا نازوأ سفن يه هنازوأ نأ ىلإ ريشن نأ د ونو .هبيكارت تالا

 .فيفطلا فالخلا ضب

 نيفين لع

 0 7 نت أ ي شير لو خت ش

 ىكالانال, ملك 7
000000 1 

 هنو 4 2 إف 15 مكاعم اع ع وعد -

 «يقد١ ع درس <

 «يدادغبلا دمحم مشاه طاطخلا ةسارك نم (هتاليكشن) يلجلا يناويدلا طخلا ةيدجيا (414) مقر لكش

 .طاطخلا دمحم مشاه طاطخلل يلجلا يناويدلا طخلا نم جتومت :(417) مقر لكش



 يناوبدلا طخلا نم جذومت .(416) مقار لكش
 (فلؤملا طخب) يلجلا

 يلاجلا يناويدلا طخ نم جذومن «(418) مقر لكش

 قرا ط وطن عا

 ا





 ةكصرعلا وطن عارنأ

 : طوطخلا ضعب ىلع ء؛أطخ (يلج) ةملك قالطإ

 يهو .هحضوأو هرهظأ يأ .. رمألا ىلجو ؛حضاولا ةغللا يف يلج ةملك

 . فرحلا وأ..ءيشلا وأ لمعلا وأ رمألا حاضيإ ةدايز ىلع لدت ةملك ىنعملا اذهب

 تاذ ةبصقب بتك اذإ يثلثلا طخلا ىلع رمألا ةيادب يف ةملكلا هذه'تقلطأ دقو
 بتك اذإ يسرافلا طخلا ىلعو ؛طخلا اذهل ةيداعلا ةبصقلا نس نم ضرع رثكأ نس
 تزاصف . طخلا اذهل ةيداعلا ةبصقلا نس نم ًاضرع رثكأ نس تاذ ةبصقب ًاضيأ

 :ئلغ قلطتو .يلجلا ثلثلا وأ ثلثلا يلج ليقثلا وأ ضيرعلا ثلثلا طخ ىلع قلطت
 كلانه نوكي نأ نود ؛يلجلا قيلعتلا وأ يلجلا يسرافلا ضيرعلا يسرافلا طخلا

 طقف وه رايعملا ناكو ءاهتاثيه وأ فورحلا روص مسر يف قالطإلا ىلع فالخ يأ
 نأب لوقلا نم دب الو .ةمداقلا لاكشألا يف ىرنس امك اضرع رثكالا ةبصقلا نس

 اََظي امك اديدج أطخ ينعي ال موهكَمْلآ اذهبو ةيمستلا هذهب يلجلا يثلثلا طخلا

 انس ضرعأ ةبصقب بوتكم هلق يّتَلَتلا طخلا وه لب .عئاش وه امك وأ ضعبلا
 !!.قأ.يلجلا يسرافلل ةبسنلاب رمألا كلذكو

 لثم ىرخألا طوطخلا ضعب ًاضيأ َتباصأ يلج ةملك قالطإ ىودع نإف اذل
 تتننيل يلجلا يناويدلا طخلا ةيمست نأل .ئطاخ لكشب يلجلا يناويدلا طخلا

 :يناويدلا طخلا ةبصق نس نم ضرعأ نس تاذ ةبصقب تبتك هفورح نأ ببسب
 يف هباشتت اهنأ حيحصو ؛يناويدلا طخلا فورح نم تقتشا هفورح نأ حيحص

 انتّزتلا اذإف .ةديدج روص اهل ةديدج فورح ًاضيأ اهنكل .. ةماعلا اهتائيه
 يلجلا يناويدلا طخلا ةيمست نإف ؛ّيلج ةملك هنمضتت يذلا يوغللا ىنعملاب
 نأل ,يلجلا يناويدلا سيلو قحلملا يناويدلا طخلا ىمسي نأ حصألاو ,ةئطاخ

 "طخ يأ ىلع قلطت ةملك يهو .حضوألا وأ ,حضاولا ينعت انفلسأ امك يلج ةملك
 ,جوضولا ىلع رثكأ ةلالدلل هسفن طخلا ةيصق نس نم آنس ضرعأ ةبصقب بتكي

 طخلا قفارت وأ قلطت نأ حصي ال يلج ةملك نإف ؛كلذ ىلع آسيساتو
 نكمي اهدنع ..آئس ضرعأ ةبصقب  هسقن  يناويدلا اذه بتك اذإ الإ يناويدلا

 .يلج يناويد هنع لوقث نأ



 راتخا يننإف :نيتيمستلا نيتاه نيب ةلضافملا يسفنل تحبأ دق تنك اذإ#

 : ةيلاتلا بابسألل يلجلا يناويدلا طخلا نم الدب قحلملا يناويدلا طخلا ةيمست
 لعجي لكشب هئم هديلوتو لوألا طخلا نم يناثلا طخلا قاقتشال :ًالوأ

 هلآ عباتو لوألا طخلل اقحلم يناثلا طخَلآ

 ضرعأ ةبصقب بتكي طخ يأ ىلع اهقالطإ نكمي يلج ةملك نأل :ًايناث
 «ةبصقلا نس ضرعب قلعتي رمألا ىرن ال انهو . هسفن طخلا ةبصق نس نم آنس

 .ةديدج فورح روص هل ديدج عونب قلعتي لب
 رثكأ عونلا اذه ىلع لدتو بولطملا ىثعملا يطعت قحلم ةملك نأل :اثلاث

 هيلإ انبهذ ام ةحص حضوت ةلثمأ يلي اميف قوسنو
 يلجلا يثِثلا طخلاو يثلثلا طخلا ١-

 طخناب ةحولا(422) مقر لكش
 (ىيغت) ةالشللا

 لك) ةميركلا ةيآلا نلع سنقو
 كير هجو ىقبيو ناف اهيلع نم"

 امك - يلجلا يثلثلا طخلاب ةحول «(424) مقر لكش 1 ١
 سكرجلا نيدلا ءالع ميملربأ طاطخلل .ردصملاركذ  ددسمملا ركذ امك يلجلا يثللا طخلاب ةحول .(420) مقر لكشب
 (هللا ىلع قزرلا) اهسنو (نيمحارلا محرت وهو ًاظفاح ريخ كلاف) اهصن يماس طاطخلا



 ةَيمرعلا ط وطن عاونأ
 تكس

 (قيلعتلا يلج) وأ يلجلا يسرافلا طخلاو يسرافلا طخلا -2

3-4 ٠ 
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  2خب ةياتك جذومن «(42) مقار لكش
 ركذ امك (يلج يساف) يلج قيلعت 5 دي

 باقل ديع طاطخلل .ردصملا ٠9

 يلجلا يناويدلا طخلاو يناويدلا طخلا -3

 مر نكرم
 .فلؤملا طخب يناوبدلا طخلاب ةباتك جذومن (427) مقر لكش

 يع 14



 .فلؤملا طنب يلجنا يناوبدلا طخلاب ةياتك جذوست .(424) مهر لكفأ
 طخلا ةبصق نس نم آس ضرعأ ةيصقي بتكي طخ يأ ىلع اهقالطإ نكمي يلج ةملك نآل...اطخ لامعتسالا ةعئاشلا يطيل
 دوص هلاديدج اطخ نيبي لب ؛حوضولا ىلع رثكاةثكدلل انس ضرع] ةيصب ايوتكم آيناويد آطخ نيبيال لكشلا ظل

 .هقيمست نإف اذلو .قباسلا طخلا نع هفورح مسر يف فظتخي يناثلا طخلا نكل ..نأ
 .(ثحبلا عجار) (قحلملا يناويدلا طخلا يه حصالا ةيمستلاو.

 يلجلا:يعقَرلا طخلاو يعقرلا طخلا -4 يدب ا

 دلال وسر يك ااظاد اال
 ؛بابلا طاطخلل يعقرلا طخلاب ةياتكت جذومن .(429) مقر لكش

 تيبرلا فورا
 فلؤملا طخب يلجلا يمقرلا طخلاب ةياتك جذومن .(430) مفر لكشا
 آنس ضرع ةيصقي بتكي طخ يأ ىلع انلق امك اهقالطإ نكمي حضاولا ينعتو يلج ةملك آل .. طخ لامعتسالا ةمئاشلا ةيمستلا
 لكشلا اذه نإ لب ؛حوضولا ىلع ةلالدلل آنس ضرعأ ةيصقب ابوتكم آيعقر اطخ نيبي ال لكشلا اذهو .هسفن ةطخلا ةبصق نئّس نمأ
 مسر يف هنع فلتخي هنكل -. هنم دلوتو قتشا هنال ءقياسلا طخلا هبشي هنأ حيحص .ةديدج فورح روص هل ا ديدج طخ نيبي

 .(ثحبلا عجار) (قحلملا يعقرلا طخلا يه حصألا ةيمستلاو .ةئطاخ يلجلا يعقرلا طخلاب هتيمست نإف اذلو .هفورحآ
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 ا ةقيفب ط وطن علنأ
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 يبرغملا طخلا :ًارشاع

 نم ءازجألا ضعب يفو ايقيرفإ لامش نم ربكألا مسقلا يف لمعتسي وهو

 طخلا وهو .يبرعلا برغملا دالب يف صخألا ىلع لمعتسيو .اهبرغو اهطسو

  مهنم نيطاطخلا ىتح  نوثحابلاو نوسرادلاو نورباعلا هربعي يذلا ديحولا

 عاونأ ليلحتو ليصفتو ركذ يف نوقرغيو .رابتعا وأ ةتافتلا ةيأ هوريعي نأ نود
 يف ركذت نأ ىتح ةيمهألا نم قحتست ال لاكشألا وأ طوطخلا نم دج ةيداع

 'طّخلاك فورظلا هتضرف ًارباع ًادوجو ناك اهدوجو نألو اهتلآضل أ رظن .. باتك

 نأ عم .لاثملا ليبس ىلع ءارغطلاو جاتلا فورحو تقايسلا طخو يلبنسلا
 يبرعلا ملاعلا نم ةريبك ةقطنم يف ةناكملاو ةيمهألا نم هل ناك يبرغملا طخلا

 ةيسيئرلا ةمسلا وه يبرغملا طخلإ:ناك دقل لب ءسلدنألا دالبو برغملا يه

 هخيرات حرشو هحرشب يناثلا بايلإ حيف انضفأ دقلو .سلدنألا تاباتكل

 .هتم ةويثك_جذامت انضرعو اهيف نطوت يتلا نكامألاو

 ال ادودحمو آقيبك جبصأو7نآلإ:يَصّلقت دق هراشتنا نأ مغربو

 مامتهالاب يظح ول - انيأر بسح  طخلا اذه نإف .يبرعلا برغملا دالب دودح
 ,ةماهلا ةيبرعلا طوطخلا نم حبصأل ؛هريغ يظح املثم نيسحتلاو ريوطتلاو

 الو نازوأ ال هنأ نم مغرلا ىلع ليمج طخ وهف .نآلا هب ةقئاللا ةناكملا أوبتلو

 هساسحإو طاطخلا قوذ ىلع دمتعي لب ؛هفورح ماجحأو بسن ددحت سيياقم
 عم اهقاستتا ىلع لمعلاو رطسلا تحت بتكت يتلا فورحلا تاياهن دم يف ينفلا

 .ةباتكلا دنع اهريغ

 مث . نيدلا نيز يجان اهدروأ امك طخلا اذه فرحأ ةيدجبأ يلي اميف درونو

 اهآنيحوتساو اهانطبنتسا يبرغملا طخلا فورحل ةلماك ةيدجيأ اهدعب درون
 ةيناوريقلاو ةيسلدنألاو ةيبرغملا فحاصملاو ةميدقلا تاطوطخملا نم

 لكشب اهفورح طابنتساو اهنيسحتو اهبيذهتو اهريوطت ىلع انلمعو ءاهريغو
 طخلا اذهل ةيباتك ةلثمأ كلذ دعب درون مث .اهب ءاذتحالا نم نكي

0 2 
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 ثيدحلا طخلا :رشع يداح

 ثيدحت وه لب ماع لكشب يفوكلا طخلا نم قتشا طخ وه ثيدحلا طخلا

 طخ وه ثيدحلا طخلاو .ثدحتسم يفوك ىنعملا اذهي وهو ؛طخلا اذهل ريوطتو

 .. ضعبلا روصتي امك سيياقملاو نازوألاو دعاوقلا نم آمامت هفورح ررحتت مل

 دعاوق سفن يه هنازوأو هدعاوقو ءسيياقمو نازوأو دعاوق هل طخ وه لب
 طخلاف .هنم قتشاو ثدحتسا هنأل اهركذ ىلع انيتأ يتلا يفوكلا طخلا نازوأو

 .هساسأو هعبنم وهو طخلا اذه لصأ وه يفوكلا

 -يتانس امك وه يذلا رحلا طخلاو ثيدحلا طخلا نيب قيرفتلا بجيو

 طوطخلا يف ةفورعملا سيياقملاو نازوألاو دعاوقلا نم هفورح تزررحت طخ

 نازوألا نم هفورح ررحتت نأ نكمي الويذلا ثيدحلا طخلا فالخب اذهو ,ةيبرعلا
 مغ تا .ةفورعملا سيياقملاو

 نيئشانلاو نيطاطخلا نيب ثيدحلا_طخلا راشتنا ةرهاظ تداز دقلو
 هنأب هبتكي نم نظلو :ةيحان/نم هتباتك:ةلَوهَسَمل ... مهريغو نيممصملاو نينانفلاو

 هنأب آريخأ هنظل مث .ىرخأ ةيحان نم ةلوهسب هيف ركتبيو عدتبي نأ عيطتسي
 ماجحأل ةددحم سيياقم وأ نازوأ ةيأ ىلع دامتعالا نود هيف ضوخلا عيطتسي

 امه'اذهو . طوطخلا نم عون يأ ةباتك دنع اهتاعارم ضرتفملا نم يتلا فورحلا
 ام اذهو ءاطخلا يف عونلا اذهب بتكي يذلا ممصملا وأ بتاكلا وأ طاطخلا عقوي

 الو ءاهفورح يفق سانت الو بسانتال ةئيدر ةثيدح أطوطخ موي لك يف ىرن انلعج
 اانا املاط تيدعلا ظنخلا يف ديدج عوذل زاكنإل اهنأب اهيل قلي نآل ىقزت

 .ةيبيرقت ةروصب ولو هسيياقمو طخلا نازوأ دمتعت

 َ رظنا) .اهماجحأ براضتو اهلاكشأ ليدبت يف فرستو ؛فورحلا روصو مسر
 4 ب يتلا فورحلا هذه ضعب روص اهيف بثأ يتلا (439 ,438 ,437 ,436 ماقرأ لاكشألا

 2 .ًاريبك آدح اهمسر يف ططشلاو حونجلا غلب



 يلا غرس ع
 هم سا 1

 ءصاا صا

 اهدنا - 0 ْش
 ني اهلا 9 - يو رههز#

 قمت ناو ه صا 1



 هرقل طوطت عاونأ
 ا ا

 ال دم ا دك .(438) مقر لكش

. 

 (؟ اتم اذه لم) .(؟. ريط اذه له)

 ةاعارم مدعو همدهو قوذلا كاسفإ يف قارفأإلا ةظحالم نيلكشلا نيشه يف نكمي «(419) مقر لكش
 نيعوتتم نيسمصمو نيطاطخل جذامن نم ةعطتقم فورحلا هذه نا) ةيثووقملا نم يندالا دحلا
 لفساي وكذن مل م اهتيوه ديمحت هيلع بعصيس فيك ئيراقلا ظحالبل لاثملا ليبس ىلع اهانجردأ
 .(اهيلع مكحلا ةمهم وه هل كرتنو ؟ فرحلا اذه وه ام اهنم لك

 رحلا طخلا :رشع يناث

 سيياقملاو نازوألاو دعاوقلا نم هقاّورحإ تررحت طخ وه ّرحلا طخلا
 امنإو هتيفاقو طخلا دومع دمتعي آل طخ وه يآ .ةيبرعلا طوطخلا يف ةفورعملا

 تاتاعمو ,ةبوتكملا ةلمجلل ةقّيّسْتَت نسحو طاطخلا قوذ ىلع طقف دمتعي
 ؟ئزخألا فورحلا عم هقاستاو فرح لك ةيلامجل هسسحتو ءاهقورح لاكشأل

 ئدل قيوشتلا رصنع كيرحتو ثعب ةاعارم ىلع لمعي كلذ لجأ نم وهو
 قأ موسرلا ضعب ءافضإو قرولا نم ءاضيبلا تاحاسملا ءلمو دهاشملا

 .نايحألا ضعب يف فورحلا ىلع فراخزلا
 ةفاحصلاو نالعإلاو ةياعدلا لامعأ يف رهظ ام لوأ طخلا اذه رهظ دقو

 ةتلقانتو هلامعتسا دادزا مث .اهريغو ةيتفلا بتكلا نيوانعو ةفلتخملا ميماصتلاو

 زابك نيب ىتح هاودع ترشتناو ؛نيممصملاو نينانفلاو نيطاطخلا لمانأ
 عاوتأ نم عونك هدعو هب فارتعإلا تاب دح ىلإ نالعإلا تاسسؤم يف نيطاطخلا

 ةدعاصتملا ةيراضحلا ةريسملا يف هنم صانم الو لوبقم رمأ ةيبرعلا طوطخلا

 / اهنونفو ةروطتملا ةعابطلا فورظ اهضرفت يتلا
 يرام اذهو عساو لكشبو نآلا ىتح هب بتكي لاز امو طخلا اذهب بتك دقلو



 عيمج يف نييفاحصلاو نينانفلاو نيطاطخلا نم ريثكلا
 ال يذلا مهقح نم اذهو ؛ملاعلا ءاحتأ لك يف مهيلإ دنست يتلا ةيراجتلا لامعألا

 جهتنا مهضعب نأ لواستتلل ريثملاو رمألا يف مهملا نكلو .هيف مهلداجن نأ كلمن 5
 ةءادرلا ىلإ آنايحأ ليمي دح ىلإ آيندتم آبيرغ ىحنم رحلا طخلا ةباتك<َيَق"#ب+

 ام رارغ ىلع ةيبرعلا فورحلاب انل ةلص لك مده ةلواحم ىلإ ةفاضإلاب ,ةحشأولا* ١
 ةلواحم : لوقأو .ًاقباس اهانضرع يتلا ثيدحلا طخلا جذامن ضعب يف انيأر ةددنن

 هلل دمحلاو دعب لصحي مل لماكلا مدهلا نأل د | | 0
 ةءادرلاب مستت رحلا طخلاب لمج ةباتك ىلإ لايخلا مهي حنج نم بلغأو 1111" 5١

 ةفاحصلا لاجم يف نولمعي نيذلا نيطاطخلا نييفاحصلا نم مه . ةحضأولاب 0
 مظعم هب نوبتكي اوتابو مهريغ نم رثكأ هوقنتعا :كئلوأف .ةينالعإلا تاسسؤملاو: ص /

 ريوعتو يبرعلا طخلا تورعب مسر نمت يح غلاب مهضعب نأ ىتح . مهلاقطأ ل +
 ةرياسم يف هنودشني يذلا ضرغلا !مِهلوق"كح ىلع  ةباتكلا ققحتل اهلاكشأ77+-

 يطخلا ساسحإلا تردهأو ؛ماعلا قوذلا تَدَسِفأ ة 3
 ال انك» ميهاربإ ديس طاطخلا لوُقُي أَم

 فحصلاو بتكلاو دجاسملاف .عئاورلا الإ ةفلتخملا ةيطخلا تالاجملا يف دانت
 .نيزاتمملا ىلإ لإ اهتباتك دنست نكت مل ةيراجتلا تانالعإلاو ةماعلا ينابملاو
 نم يطخلا دقنلا ىلع ًارداق عراشلا لجر ناكو

 ةباتكلاو ليمجلا طخلل هتادهاشم ةَرْكك
 اذهب ثبعي نا دحأ ةعاطتساب نكي ملو .ةليمجلا

 نأ ةفاخم هيف مشهي وأ هتلاصأ قرتخي وأ نفلآ

 دقف مويلا امأ .ريهشتلاو موللاو دقنلا هيلإ هجوي
 !. اذه ام . هارن نأ عقوتن نكن مل ام ىرن انرسص'

 آنايحأو ةيديرجت قرطب مسري يبرعلا فرحلا
 .ه41 ,440 ماقرا لاكشألا رظنا) .«ةماده ةيلايزس

 ( همم ,ههل) 2
 دمحم لمع نم وح طنخ .(40) مقر لكش



 ملل -
 خيب إلا بيرجع

 لو 5 1
 كراستلاو 5

 تيك



 ةدافملل ١: لن جت

 رارمتساب اهب انعلاطت ةديج ةرح طوطخ دوجو نم عنمي ال كلذ نأ

 نم دعتو  اهنم ةينالعإلاو ةيفاحصلا ىتحو - ةفلتخملا ةينفلا لامعألا
 رهظت ميلسلا يبرعلا طخلا لوصأو ئدابم نأل ؛ةركتبملاو ةحجانلا تالواجحملا

 ؛لامجلاو قوذلا دعاوق عم اهماجسناب قفاوتتو .اهعباطب اهعبطتو اهحمالتَيَف"777+ب
 هتانيوكتل ةقسانتملا ةروصلاو يبرعلا فرحلل ةديجلا ةيئورقملا رفوتو

 حضاو بوره وه ؛ةقرغم ةقيرطب رحلا طخلا بولسأ جاهتنا نأ حيحص
 هروحبو رعشلا ةيفاق نم رعاشلا بورهك ؛سيياقملاو نازوألا نم طاطخللإ "ا

 آنسح ًاعوزن نوكي نأ بجي  انداقتعا بسحو بورهلا اذه نكلو .هتاليعقتو
 فورحلا تبتك فيك هنم ظحالي يذلا (445 مقر لكشلا) يف امك آلوبقم ًاراكتْباو

 فدان هنباا هديراي يرئاالا تفرز ناذ ةشيزلابا

 نارا 72

 315 0 هس سعس .نرراضلا
 .ةيفاحسملاو ةينالعالا تاسسؤملا

 هم -_ع

 نولمعي نيممصمو نيينفو نيطاطخل ًآلاوقأ يفيفع ملاس يزوف ركذ دقو
 0 م 2

 :لاثملا ليبس ىلع يلي ام اهنم ئزتجن رحنا
 ضرفي يئاعدلا نوللا نإ» : مارهألا ةديرج يف طاطخلا ةيراطق يفنح لوقي -

 يداونلا وأ حراسملا وأ امنيسلا وأ مالفألا نع تانالعالا نإو طخلا يف آنيعم آبولسأ

 .ةيبذاج اهيف نأ دهاشملا سحي ىتح اهعم بسانتي طخ اهل نوكي نأ نسحتسي ًالثم



2 
 |, ١ ١ يملا طوطن عازأ

 هلثم رحلا ثيدحلا طخلاف ةرحلا طوطخلاب اهنييزت نكمي ال دجاسملا نأ امك
 رارمتساب ددجتت يتلا ءايزألا يف ةثيدحلا تاليدوملاو ةديدجلا تاروطتلا لثم
 .« اذكهو هيلع تناك ام ىلإ ةيناث ةرم عجرت مث روطتتو

 ممل يندوقت ٠ : لالهلا راد يف طاطخلا يوادنهلا يوسيعلا دمحم لوقيو -
 _ وحلا هب دصقيو  ثيدحلا طخلا يف امأ ,ليصألا طخلا يف ةباتكلا وحن ةدعاقلا
 داَكَسأ وأ لصأ هل سيل رحلا طخلاف كلذ ىلعو .راكتبالا وحن ملقلا دوقأ ينإف -

 ضعَب يعديو .هتاساسحإب ةنيعم ةقيرطب هيف ركتبي هبتكي نم لكف ,هملعي
 .انفلا
 (هباكر يف طخلا لعج يذلا) نفلل عيرسلا روطتلا يف بكرلل ةرياسمف .روطتيو
 ١ / يبرعلا طخلا ىلع اهحمالم رهظت ةثيدحلا ةيليكشتلا تاروطتلا تذخأ
 ةركتبمو ةعرابو ةحجان تالواحمب

 50 ةيقرشلا تانالعإلا ةكرك يف ةكاطلا ليعامسإ ليلجلا دبع لوقيو -
 ال يوينلا ثيدحلاف .ضارغألا لك يلو ضارغألا ضعب مدخت ةرحلا طوطخلا
 : .«رحلا طخلاب هتباتك حصي

 ةفاحصلل بتكأل ملقلا كسمأ امدنع يننا ٠ : فيرش معنملا دبع لوقيو -

 ةبطاّخم نف يه اهميمص يف ةفاحصلا نأ كلذ .فاتهلا ةقيرط لمعتسأ يننإف

 ]7 اًهيوهتسي يه امنإو اسمه ثيدحلا بحت ال دقتعأ اميف ريهامجلاو .ريهامجلا
 "الا طرشب ةحياصتملا ةعفترملا ةمغنلاو يلاعلا توصلا اهساسحإ يعرتسيو
 767 يتح يدي يف ةلصوملا طوطخلا لكب كسمأ نأ لواحأ ينإف اذلو .ًزاشن نوكت
 انأو ؛هل لاقي نأ داري امع ربعأ ءينع هنيع درشت ال ىتحو ئراقلا هابتنا دشأ

 , نيب نيب تارمو ًاضابقنا هريثأ ةرمو ًاطاسبنا هريثأ ةرمف .ليبس لك اذهل كلسأ
 لوقي امك ةيغالبلا ريبعتلا دودح ىصقأ وه كلذو ؛لاحلا ىضتقم بسح
 ًاديدجو ًافلخم ًاموهفم يدل ةفاحصلا يف طخلل نإ  نييغالبلا مامإ يناجرجلا
 نود لكشلاب مامتهالا يق حلت يتلاو نومدقألا اهيلع عضاوت يتلا دودحلا نع

 ”يزع ةدجلا لك ديدجو لب ا مامت فلتخم لاجم ةقاحصلاف ,نومضملا ىلإ رظنلا
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 إل #0727“ م ومني نونفلا نم نف يأ لثم هنأ عم دماج يبرعلا طخلا نأ نييليكشتتلا ن
 ]سم ل
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 تناك يتلاو ءاهدحو حفصتلاو ةقانألا ىلع دمتعت تناك يتلا ةميدقلا ٍتالأج
 كلت .باتكلا يف مث ةدابعلا رود يف ةيطئاحلا طوطخلاو .ةحوللا يف رصحنت
 نوكسلا نماوك سفنلا يف ريثي يذلا يلامجلا لكشلا ىلإ طقف حنجت تناك

 .« ناكملا ةعيبط نم ثعبنت يتلا ةيئاحورلاو ةحارلا ىلإ دالخإلاو"#

 نمض لخدي -رحلا هب دصقيو  ثيدحلا طخلا نا» : ميهاربإ ديس لوقيو -
 يذلا مسرلا يف فورحلل مادختساو حيبقت هنإ ذإ يبرعلا طخلا ىلع تارماؤملا

 .« طخلا نع القتسم نوكي نأ بجي

 لثم ىحصقلا نود ةيماعلاب نوداني نيذلا نا :٠ يواكملا يلع دمحم لوقيو -
 هنإ ذإ :مسرلا ىلإ طخلا اذه بسني نأ ةلادعلا نمو ءةرحلا طوطخلاب نوداني َنْيَذلا

 .« هرظن ةهجو نم هيف صاخ يأر هل هلمعي نم لكو نومضملاو لكشلا يوضّوفا

 ريبخال - طخلا ثيدحتو ديدجتي متهن نأ دف اذل .ًالامجو ًاربّتعو اقبع _ يع
 ديدجتلا نوكي نأ طرشب نكلو..«كاوك مصبو همادكتسا معي ثيحي -كلذ يف 2 +

 ةحابقلا نع عفرتيو زاشنلا نع دعتبي .اليصأو آسوردم ثيدحتلاو اَعَدَبِ
 .ثارتلا مده وأ دهاشملا قوذ داسفإو

 ضعب ثيدحتو ديدجت وأ ,ليصألا طخلا ةباتك نم بورهلا ناك اذإف
 هيوشت هب دصقي يذلا ردحنملا ىوتسملا ىلإ انلصويس .ةيبرعلا طوطخلا
 نمف ءانثدحتساو اتددجو انركتبا اننإ انع لاقيل ؛ةيبرعلا انفورح خسمو فيرحتو.
 ) ئراقلا هابتنا دش ًالعف وه كلذ نم فدهلا ناك ولو ىتح كلذ لعفن الأ لضفألا

 ليبس يأ كلسو ناونعلا نع هنيع درشت ال ىتح ( فيرش معنملا دبع بهذ امك
 نأ لجأ نم هفورح خسمو همدهو طخلا هيوشت ديرن ال نحنف . كلذ ىلإ لصوتلل
 ىوهتسا ناو .هيوهتست ال ةحابقلاو ئراقلا دشي ال زاشنلاف .ئراقلا نيع دشن
 نآل .. هنوجزمتسي عيمجلا ناب ضرتفن نأ بجي ال اننإف سانلا نم ةليلق ةئف زاشنلا
 ةبطاخمل فاتهلا ةقيرط لمعتسن نأ اندرأ اذإو .داسفالاو مدهلاو رطخلا وه كلذ



 ةَيريرعلا ط وطن نأ

 اهيوهتسي يه امنإو اسمه ثيدحلا بحت ال ريهامجلا نأب انداقتعال ريهامجلا
 ال ىتح .ًاسوردمو ًاليصأو ًابيط ائفاته نكيلف .. ةعفترملا ةمغتلاو يلاعلا توصلا

 .. قح ىلع نوكن ىتح ةليسولا رربت ال ةياغلاف .كلذ لجأ نم انئارت عّيضن
 رهاجيف ,ىقيسوملاو مسرلاو رعشلاو طخلا نع زجاعلا زجعي ٠ : ليق دقل

 يدائيف ,نايبلا ةحاصفو لوقلا ةغالب نع زجعيو .اهدعاوقو اهدويق ءاغلإب
 يوتليو .هيف ريخال قييضتو ليقث ءبع اهنآب اهفصيو ةغالبلا مولع ءاغلإب

 ناجيف ؛هوشملا بولسألاو ئطاخلا طبضلاو نوحلملا مالكلاب لهاجلا ناسل

 هلامهإ نم ريضالو هءارو لئاط ال قاهرإو زيجعت هنإ لوقيو وحتلا نم ىوكشلاب
 نع نوزجاعلا مهو .ةلاهج نم آودع نف وأ ملع لكل دجن اذكهو .هئاغلاو
 نيرصقملاو .هيلع مهفهلت عم هليصحت

 .اطخلا نم ريثكلا قلطي .ًاريخأو
 ١١ طخلا مسا  أطخ  رحلا طخلا
 دعاوقلا نم هفورح تررحبت طخ وه / اذه لهتسم يف هانقّرع امك -

 ثيدحلا طخلا امأ .ةرملاي ةيبرَكا ّيف ةفورعملا سيياقملاو نازوألاو
 :ظخلا نم قتشم هنأل هفورح ماجحأ ددحت سيياقمو نازوأو دعاوق هل طخ وهف

 .طخلا اذه عاونأ طسبأ وهو ؛ءيش لك لبق يفوكلا

 هناديم

 ّىلع نيسرادلاو نييفاحصلا
 رحلا طخلاف .نينثالا نيب ام

 :(.م 1918  .ه 13157) ةينطرلا بتكلل ولد ةعبطم .. ةرهاقلا . ثلاثلا ءزجلا -ىشعألا حيص ؛ يدنشقلقلا دمحا سايعلا وبأ
 .(11 ىم) سنوت  ةنوتيزلا عماج ةينطولا ةبتكملا -
 .ةئس . تيوكلاب تاعربطملا ةلاكو - يعامتجالاو يفافتلا اهرودو ةيبرعلا ةيلخلا ةباتكلا رولعتو ةاشن ؛ يفيفم يزوفا
 :(110 صر .م 190 ه4
 ,(98 ص) م 1954 ةنس ةرماقلا ةعبط .ةيبرعلا ةفلا ةايح وا بدآلا خيرات ؛ فصان يتفح
 م 195) ةنس قشمد . (يديحوتلا نايح يبل شاسر تالث) ةباتكلا ملع يف ةلاسر» يديحوتلا نايح وبأ
 .(46 و 28 ى) -( يئالبك ميهاربإ .د قيقحت)
 رشاملا نرفلا نم ( يبيطلا نسح نب دمحم هطخب هيتكو هعمج ) باتكلا ةباتك نساحم عماج ؛ يبيطلا نسح نب دمحم

 .(# صر) .م 1962 توريب . ديدجلا باتكلا راد . دجنملا نيدلا حالص د هل مدقو هرشن .يرجهلا
 .(163 ص) .م 1963 ةنس يناثلا نرناك / رياتب . توريبب نانبل راد .نييالملل ملعلا راد يبرعلا طخلا حور ؛ابابلا لماك
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 ملاين وزما عدا وطاطخ



 ذل 1 *اتياش او باغداروطاخخ
 نوي ١ع

 رصاعملا طاطخلا اهنم يناعي يتلا ةضرغملا تالوقملا :ًالوأ

 ةثيدحلا طوطخلا عيمج ءاقترا مدعب ئطاخلا مكحلا : ايناث

 عادبإلا ةجرد ىلإ

 طوطخلا ةياتك ىلع رصاعملا طاطخلا سرمت ةرورض : ثلاث

 2 ينال | ةفورعملا ةيلصألا

 ميدقلا طخت[َدَقَتَتَي ثيدحلا طخلا دقتني امك :ًاعبار

 ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا َنْيِب حضاولا هباشتلا هجوأ :اسماخ



 رصاعملا طاطخلا اهنم يناعي يتلا ةضرغملا تالوقملا : رك

 بابشلا وأ نيرصاعملا نيطاطخلا نأ نم ,لاقي ام احيحص سيل يب.
 طوطخلا ىلإ فاضي ًاديدج أطخ اوركتبي وأ اوعدتبي مل ,ديدجلل نيسمحتملا 07
 وأ دعاوق اهل سيل تاداهتجا وه نآلا ثدحي ام لك نأ ًاحيحص سيلو .ةميدقلأ؟377بب...”.”-“
 نا ا حيحص سيلو ... ةينفلا هتردقمو بتاكلا قوذل طقف عضخت امنإو لبر 0-0 ا

 ةجردلا ىلإ اهنم يأ قرت مل ديدج طخ عادتباو عضول ةفداهلا تالواحملا. لك
 ثيحب ؛ةصاخلا هدعاوقو هتامس هل .هتاذب آمئاق ًاديدج طخ اهنم لعجت يتلا

 بسنلا سفنبو ةقيرطلا سفنب هفورح اوبتكي نأ آعيمج نوطاطخلا نا
 .ماجحألاو سيياقملاوب م

 يبرعلا طخلا يف ةريثك ًاعاونأ اودجوأ دق ىمادقلا نوطاطخلا ناك اذإق 1 ب 2

 يف ساسألا 0 ,نيعدبملا مامأ قلفإلا تحتفو هبآصاخآمسا اهنملك دخل" :
 نينقت يف رثألا ربكأ مهل ناك نوثدحُملا(نوطَطَخْلا ناك اذإو .نآلا هيلإ انلصو ام“ سف

 نإف .اهفورح موسر بيذهتو نيوطتو راغرعو :وطتو ةيبرعلا طوطخلا عاونا يؤ *
 لكلف مهوقبس نيذلا نع مهتاراكتباو ْمُهَدْوِهح لقت ال نيرصاعملا نيظاطخلا“ةُ---.-

 يف أشني امو .هقاذمو هنولو همعط نامز ّلكلو .هنونفو هفورظو هتامس رمت “<

 الف .رخآ رصع يف هنم فذحي وأ هيلع دازي وأ ؛ىغلي وأ ريغتي نأ نكمي رصع

 نيسمحتملا نيرصاعملا نيطاطخلا نأش نم للقن نأ -ةديحو ةئامأ - يبني |
 مهلامعأ سخين نأو ديدجللا

 اهلعجو طخلا ةبصق عيوطت نم عدبملا رصاعملا طاطخلا نكمت دقل

 عيمجب ةيرقبعلا اهيف تلجت ةقيرطب ديري امثيحو ديري امك هعباصأ نيب كرحتت 2 |
 يبرعلا ملاعلا ءاحتأ يف نوديجم نورصاعم نوطاطخ رهظ دقل لب .اهروص
 فورظلا عقاو نم اهوحوتسا ؛لصألاب ةفورعم نكت مل ةديدج أطوطخ اوعضو
 ةثادح مغربو .اهباكر يف نوريسي يتلا ةثيدحلا ةراضحلاو اهيف نوشيعي يتلا

 ,ةيلصألا ةيبرعلا طوطخلا نع ًآيبسن  اهضعب بارتغاو .اهتدجو طوطخلا هذه
 ةديدجلا ةيراضحلا تاروطتلا عم تشامت اهنأ اهنم ةنقتملا نع لاقي ام لقأنإف



 يك! ( 84 ١ كيفصتلا تالآو ةيعابطلا تالآلا يفو جارخإلاو ةفاحصلاو ةينفلا لامعألا يف

 ده اهرارمتسا ىلع ليلد ةزاتمملا اهضعب ةيثورقم تناكو .ينورتكلألاو يريوصتلا

 أ ل .ةينفلا تالاجملا يف نولمعي نيذلا نيريثكلا لبق نم اهلامعتساو اهراشتناو
 نم ةديجلا ةثيدحلا طوطخلا ضعب اهب تزاتما يتلا تافصلاو تازيملا هذهو

 0 __  دعاوقلا ةبترم ىلإ ىقرت نآل اهتلّمأ لامعتسالا ةلوهسو ةيثورقملا ثيح
 أ .اعويشو ًاناسحتساو ًالامعتسا اهتداز اهنأب لقن مل نإ ؛ةفورعملا ةيلصألا

 اذَبَو اهنم فارتغالا يف دج نمل ةيخسو ةعساش يبرعلا طخلا روحبف
 ١ م نيطاطخلا ضعب رضاحلا انرصع يف دجنل اننإو .اهلهانم نم بغلا يف دهجلا
 ,ضعب اهب انعلاطت طوطخلا نم ةديدج عاوتأ راكتبا ىلإ اولصوت دق نيديجملا
 7 ال يتلا ةنسحلا تاراكتبالا نم آلعفاهضعب دعي .تالجملاو فحصلا نيوانع
 وب لك انناهذأو انراكفأ ىعست بجد ,لئاوألا نيطاطخلا نم هانثرو امع لقت

 4 اراكتبالاو نيسحتلا ىلع لمت رألاو لضفألاو نسحألا ميدقت ىلإ

 ةنيعم ةطقن دنع اهفقوت امأ ءاهرارمتساو اهءاقب ينعي ءايشألا ريوطتف «عادبإلاو
 ا : 5 .اهءانف ينعي اذهف

 ل  ةظؤلتخلا سخبن ال نأ انم يضتقت فيلأتلا ةمرحو ةباتكلا ةنامأ نإف اذل
 7 مده مورت ال ةطاطخ ةريبخ ديأ نم انيلإ تءاج اهنأ املاط ءاهقح ةديدجلا

 52ج 6 ل, موف .انقاوذا داسفإ ديرت ال ةيقار ةينف لوقع ةاناعم نمو :ةيبرعلا انطوطخ
 و0 1, مكسر طبترت لب .. اهدعاوقو ةباتكلا لوصأ نع ةديعب وأ ةلجترم تسيل طوطخ
 (7, / نم اهتاليثم ىلإ قحب ىقرت اهضعب لعجت ةددحم نازوأو سيياقمب اهفورح
 17 لا و آفراع ًآديجم ًأطاطخ اهركتبم ناك اذإ اميس الو ؛ةيلصألا ةيبرعلا طوطخلا

 7 1", بسنو اهئازوأو اهتباتك لوصأب آفراعو ءيش لك لبق ةيلصألا عاونألاب
 ,ءادألا لمجأ ركتبملا هميمصتل نوكي نأل دهتجي ثيحب ءاهسيياقمو اهفورح
 571 ١  باجعإلاو ناسحتسالا عقوم رظانلا نيع يف عقت ىتح روصلا نسحأ هفورحلو
 597 و (/0+ فورحلا نازوأب اهمازتلا مدع ةثيدحلا ةيبرعلا طوطخلا ضعب ىلع باعي هنأ ولو
 /' ”يائهو .اهمسرو اهجارخإب ةفيعض اهميمصتب ةليزه يتأتف اهسيياقمو اهبسنو



 .ًادساف ناك نا هضيوقتل وأ آجوعم ناك نإ هميوقتل ىعسيف'

 عادبإلا ةجرد ىلإ ةثيدحلا طوطخلا عيمج ءاقترا مدعب ئطاخلا مكحلا :ًايناث 9

 ةليزه - انلق امك  ةركتبملا ةثيدحلا طوطخلا عاونأ ضعب تناك اذإ 2 2

 لعجت يتلا ةجردلا ىلإ العف ىقرت الو ءاهمسرو اهجارخإب ةفيعض ءاهميمصتب -*--:-
 ثيحب ةصاخلا اهدعاوقو اهتامس اهل . اهتاذب ةمئاق ةديدج ًاطوطخ اهتم | ١١

 بسنلا سفنبو ةقيرطلا سفنب اهفورح اوبتكي نأ آعيمج نوطاطخلا عيطتللمي

 كلتو .طوطخلا عيمج ىلع قبطني ال كلذف ,ةعوضوملا ماجحألاو سيياقملاو.: ”
 دسافلاو ميظعلاو ؛ءيدرلاو ديجلاو ؛حلاطلاو حلاصلا هيف رهظي..رصع لك ةمّتسا

 ةيحص ةرهاظ كلت لب ءانرشأ امك ءإف

 مل اذا ميظعلا ىلع لدتست وأ .. ءيد ١ (ج مثكاإ لبجلا فرعتس فيك ذإ .ةزاقيش >5

 ,لوقعلا ضخمتتلف .. حيبقلا دهشت مل اذإ لا 2

 نم ءيدرلا لمعلا نأ ىلإ ضعبلا ىدل داَقَتَعأْلا هَّجَتِي ناك اذاو .ناهذألا ركتبتلو
 نع ةجتانو ؛ةرباع كش ال ةدايسلا هذه نأ ملعن نأ يغبنيف .دوسي نأ نكمتلا

 ةيراجتلا تاعزنلا عفادب ,ضعبلا ىدل ةيلامجلا ميقلا لالحناو قاوذألا رادحنا
 .لضفألل ًامئاد ءاقبلاف..رمتسي نلو لوزيس اذه نأ كشالو .ةرطيسملا

 ديدجتلا وحت نيديجملا نيطاطخلا ضعب فاطعثا نم بجعن اذامل
 ةنراقملا ليبس ىلع - ءارعشلا مظعمف ... مهريغ لعفل بجعن الو.ثيدحتلاو
 نأ دعب ,ةثيدحلا ةديصقلاو ؛ةثيدحلا ةيرعشلا ةسردملا ىلإ اوفطع  ةدرجملا

 .ةليوط تاونس ةيفاقلا رعش اوبتك
 ميدقلا نع جورخلاب طبتريو ثيدحلاو ميدقلا نيب قلعتي ثحبلا نأل ًارظنو

 ءيشلاب ءيشلاو انه دروأسف هيف عادبإلاو ثيدحلا ىلإ لصوتلل هيلع درمتلاو
 تفشتكا يتلا ةثيدحلا ةيبرعلا ةديصقلا نع ينابق رازن رعاشلل الوق  ركذي

 .ةيغالبلاو ةيوغللا تاداعلا نم ةعومجم تناك نأ دعب صاخلا اهتوض
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 نمو ةيربجلا نم آيقيسوم ةثيدحلا ةديصقلا تررحت» : لوقي
 تاراشإ ترسكو ,ةدصوملا ةيفاقلا ةينثوو .ةيليلخلا روحبلا ةيمتح

 ىقيسومف .اهتيرح ةحنجأ صقتو ءاهتكرح ضرتعت يتلا ءارمحلا رورملا
 تاماقملا نودت امك نودت الو ,بوتكم صن اهل سيل .ةثيدحلا ةديصقلا
 تاءارقلا تفشك امك .ًآايعامج آفزع فزعت الو .تاحشوملاو فراشبلاو

 يتأت ,رعشلا ىقيسوم نأل كلذ نوثدحملا برعلا ءارعشلا اهمدق يتلا ةيرعشلا
 يؤغللا لوهجملا عم ةرماغملاو .ةرمتسملا ةاناعملا نمو .هسفن ةباتكلا لعف نم
 ةيلخادلا اننذأ يف ةنوزخملا ةيمغنلاو ةيتوصلا تامكارتلا نم ال ,يسفنلاو

 .يوضعو يثارو لكشب

 يهف .لوهجملاو رظتنماللا عم لماعتت ةثيدحلا ةيبرعلا ةديصقلا نآلو
 .بعيمك لإ الوخدلاو .بعص اهفيلأت ةبعص ةديصق

 ديدي 07 اهتسدنهو ؛ةفوشكمو ةيوتلس/ اهتّيبطإ نأل ةلهس ةميدقلا ئاصقلا
 !الو تافداصملا لمتحت ال ةماعلا

 .رعشلا ةباقنل يمتني نأ اهب سرمت نم لك عيطتسي ؛ةينييزتلاو ةيليكشتلا
 انملعو ,ةلئسألا حرطو .رسلا انيلإ لمح هتأل بعتلا انيلإ لمح ثيدحلا رعشلاف
 لبق انباجأو ,ملعن ام انملع لقالا ىلع هرثكأ وأ ميدقلا رعشلا امئيب ,ملعن مل ام
 ٌينابق رازن رعاشلا ناك اذإف .«ةنينامطلاو لسكلا ةداجس ىلع انامرو ؛لأسن نأ
 يتلا يه ةغللا تسيلو .هتغل بتكي يذلا وه ثيدحلا يبرعلا رعاشلا» : لوقي
 ثيدحلا يبرعلا طاطخلا :  سايقلا انل زاج اذإ ًاضيأ هعم لوقن نحنف .«هبتكتا

 ركتبي نأ هيلع يغبني يذلا وه لي ؛هدعاوقو هجذامتو هطوطخ بتكي يذلا وه

 نوكي ال ىتح .هبتكت يتلا يه ةميدقلا طوطخلا تسيلو .ديدجلا مدقيو عدتبيو
 الو .بيتاتكلاو ةساردلا دعاقم ىلع  طقف  هملعت ام رركي ًامدختسم وأ ًافظوم

 .هديجيو ؛هيف قرغيو ؛لصألاب أدبي نأ هلّدب
 طّخلا وأ يعقرلا طخلا بتكي فيك ًاناسنإ ملعت نأ عيطتست تنأ حيحص

 .ررال كنكلو .تاونس كلذ قرغتسا ولو ىتح ,ةماتلا هدعاوق ىلع يثلثلا وأ يخسنلا



 يف كانهف اذل .تابوعصلا بعصأ نم هيلإ لوخدلاو بعص هحرشو بعص :
 .فيعضلاو ءيدرلا وه ام كانهو ,نسحلاو ليمجلا وه ام ةثيدحلا طْؤوِطّخلا 0

 *يدرلا دقنن نأو ؛يقتريو رمتسيل نسحلاو ليمجلا ىلع ينثن نأ انتيلوؤسنتت77ج.. 1
 عيمج ءاقترا مدعب ئطاخلا انمكح قلطن نأ ال ... لوزي وأ حلصنيل فيقتل .-- .٠

 .عادبإلا ةجرد ىلإ ةثيدحلا طوطخلاةتتنتخ -*
 ةيلصألا طوطخلا ةباتك ىلع رصاعملا طاطخلا سرمت ةرورض : ثلاث 6 1

 (,) ةفوزقطلا 1 ١“

 أ يف ديدج عون عضول دهتجاو .ةبهوملا هللا هاطعأ يذلا عدبملا طاطخلا نإ بأ ”ي#
 ءيش يأ لبق ةيلصألا دعاوقلا ةباتك ىلع ٍسرمت دق نوكي نأ دب ال «يبرعلا فيلا. . مب

 هميمصت يتايو ؛ًايقارو ايرث هؤاطع ءيجكيئىدحاهفورح بسنو اهئازوأ فيرتغ

 رمأ اذهو ميدقلا طخلل لماكلا ليدببا 1
 كرتنلو .ميدقلا طخلل ًالمكم ثيدحلا طَخَلأ

 طوطخلاب انثارت اورثيو اوركتبيو اوع

 ىلع انيتأ امك  مهجاجوعا موقنو مهدقتنن نأ انتيلوؤسم ىقبتو .. ةثيدحلا ةروطملا : ١
 .مهلامعأ يف فعضلا عضاومو أطخلا نطاوم مهل نيبنو نماثلا بابلا يف آضيأ كلذ ب[

 نم نوبصعتملاو نوسرادلا انيلإ هلقني ام ىلإ نطفن نأ انب ردجيف ...دعبو /
 يضاملا دمتعن نأ انم نوبلطي نيذلا كئلوأ .ميدق لكل  مهريغو نيطاطخلا
 «نيكتسنو كلذ دنع حيرتسن نأو ؛هيف ترهظ يذلا يبرعلا طخلا عاونأ دمتعنو

 نأ انم نوديري مهنأكو .. انءاطع مدقن وأ عدبن وأ ددجن وأ دهتجن نأ ريغ نم.<
 ... داهتجالا وأ شاقنلا وأ لدجلا لبقت ال تامّلسم اهنأ ىلع ةميدقلا عاونألا ذخأن"
 ,ةحضاو ةداشإ ةميدقلا طوطخلاب نوديشيو ؛ةّروطملا طوطخلا نوهفسي

 ريوطت نع مالكلا قيطي ال مهضعب نإ لب .تمزتلا ةجرد ىلإ اهنع نوعفاديوا .,
 جورخ وه ريوطتلا نأب نوددريو .روصلا نم ةروص ةيأب يبرعلا طخلا_ د...

 .(118 106 ةمفص ) يبرعلا طخللا درصم ؛ نينلا قيز يجان (َ 3
 يمادتجالا يفاقثلا اهرودو ةيبرعلا ةيطخلا ةباذكلا روطتو ةأشن : يفينع ملاس يزوقأ يذل

 .م 1942 توريب (دجنملا نيدلا حالص د هل مدقو ةرشن) باتكلا ةباتك نساحم عماج : يبيطلا نسح نب دمحم يأ
 .ةينطولا بتكلا راد .م 1913 ةرهاقلا . تاثلا ءزجلا ىشعألا حبص . يدنشكلتلا دمحأ ضايعلا وبا



 ءاهسفن ةميدقلا طوطخلا ديعن نأ -ةبسانم لك يف انيلع نوحليو .ةلاصألا نع
 2 دحأل حمسيال ءايلوأ ةحرضأ اهناكو اهيف روطن وأ اهنع جرخن الأو ؛اهرركت نأو
 هتاموقم سفن ديعي آنف مهفأ ال ينإ .اهتاسدقم ىلع ءادتعالا وأ اهتامرح سيندتب

 / نب .ثيدحتلاو ريوطتلاب هسمي نم لك ىلع ًابرخ  هتظفح نشيو :ةميدقلا
 ر/ "___ هامسأ طخ طبنتسإ يذلا يقارعلا طاطخلا راكصلا ديعس دمحم لوقي

 أ ”””مضاوعلا ىلإ دادغب نم ًاقلطنم ضراعملا نم ريثكلا ماقأو .يرصبلا طخلا
 , "يي مؤتلملاو لوؤسملا حورب ثارتلا اذهل آنيمأ نوكي نأ بحيو .ةيبوروألا

 ||| م1557 نباو :ةلقم نباك نيعدبم نيطاطخ دهشي مل نهارلا انرصع نإ : لوقي
 "7| يف ءاوس ءانيطاطخ نأ ىرج يذلاو («)... مهاوسو .يمصعتسملاو .باوبلا

 ري ,/ اورصتقا ءايكرتو .دنهلاو ءسراف يف وأ ,برغملاو ءايروسو «قارعلاو ,رصم
 ملسسس كري وهو .زيوطت وأ ,داهتجا نوم اظوثراوتو يبرعلا طخلا دعاوق ظفح ىلع
 1 نم عون لكلف .طخلا ملعب ٌةطاحإلا ةبؤعص يه ةيساسألا ةلضعملا» نأ

 لوصأو طباوض ,يفوكلاو .يسراقلاو,: جإلاو .خسنلاو ,ثلثلاكطوطخلا
 | «هيف عادبإلا يف رارمتسالاو طختلا ميسوَت وه يسجاه» : فيضيو ةفلتخم

 ا :ظوظخ ىلإ آلوصو .ةددعتم تايم اذه يف هلاطاعاتعل قر اصوصخ
 7 فيّرشلا فحصملا لئاوألا نوملسملا بتك دقل .نمزلا اذه ةهكن لمحت ةرصا

 ,ٌترقلا يفوك كانه نوكي ال اذاملف .لوألا يرجهلا نرقلل يفوكلا طخلاب
 .«ثارتلل ةيعبتلا نم ررحتلاو داهتجالا نيطاطخلا ىلع يغبني ؟نيرشعلا

 جا ةروطملا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ضعب نيب ةعيرس ةيعوضوم ةنراقم نإ
 ًاقطنم رثكأ انلعجت  لاثملا ليبس ىلع عاونأ ةتس اهنم رتخنلو  ةقتشملا ةثيدحلا

 رب انلعجتو لب (446 مقر لكشلا) يف ئراقلا ىريس امك - ةقيقحلل ًآمهفو ةياردو

 طخلا نأو .ةلاصألا نع جورخ وه ريوطتلا نأب» نوتمزتملا يداني مالع : لءاستن

 ريوطتلا لبقي يذلا ديحولا طخلا وه يبرعلا طخلا نإ .«آدبأ ريوطتلا لبقي ال يبرعلا
 ةروص ةيأب ليكشتلل ةيعاوطلاو ةيلباقلا نم هفورح يفو ؛ًادبأو آمئاد ثيدحتلاو

 [جييبجاميهقن .نيسدبم نيطاطخ نيثحابلاو نيسوادلا مظعم مهيلع قلطب نيذلا يصعتسملا توقايو .باوبلا نياو .ةلقم نبإ (*)
 يهلك ردم عيارلاو رشع ثلاثلا نينرقلا لالخ ريثك روطن طخلا نكل .نوعدبم نوطاطخ كاذنأادئاس ناك يذلا يثفلا موهفملا
 77" يطيزناج ام هدكؤي هيلإ انبعذ امو .ةعئارلا رلثآلاب انتابتكمو انبتك ىرتأ دح ىلإ دادغيو قشمدو ةرماقلاو لويناتسإ يف
 ا انمطتسا امل .يصعتسملاو ةلقم نبا وأ باوبلا نبا راثأ نم انلصو امم يطخلا”نفلا ىلع مكحت نأ اندرت ول ءرداصملا
 .توريبو ةرهاقلاو لوبناتسا يف لاجر ثيدحلا رصعلا يف هظمي لازي ال يذلا ديحولا نفلا وم طخلا لعلو يلاع الحم
 « ءامدقلا هجرخا ام اهلامجي قوفت ةمئار ةيطخ راثآ مهلا



 الانا ايرثا لان
 ةزهاجلا ةيبرعلا فورحلا

 ةزهاجلا ةيبرغلا فورحلا
 ةزهاجلا ةْيبرعلا فورحلا

 ةزهاجلا ةيبرعلا فورحلا

 ةزهاجلا ةيبرعلا فورحلا

 .(ةروطملا ةيفسنلاو ةثيدحلا طوطخلا نم عاونأ ةتس نهيب وهو) .(446) مقر لكمش |ةريشملا 5 1
 .(فلؤملا واكتبلا نم)



 5 علي ا رباتار فا
38 

 كانه نأ فورعملا نمف .ملاعلا فورح نم فرح يأ اهيلإ لصي نأ نكمي ال ام
 يخسنلا طخلاو يفوكلا طخلاك .. عاونألا تارشع اهنم قتشي يثر ًاعاونأ

 نيدقانلاو نيتمزتملا نيطاطخلا ضعب دجن نأ ًادج بيرغلا نمو..اذكهو
 ضوهنلا مهتيناكمإ مدعبو نيرصاعملا نيطاطخلا عاب رصقب يعدي نيثحابلاو

 .ىرخأ لاكشأاب هنيوكت وأ هريوطت وأ يبرعلا فرحلاب
 ىلغ - ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نم عاونأ ةثالث ركذ ىلع يلي اميف ءيجنو

 .فّرَع طخلا نم ام اعون نولوانتي ىمادقلا نوطاطخلا ناك فيك ىرنل  لاثملا ليبس
 مسا هيلع نوقلطي مث هفورح ضعب مسر يف ةفيفط تاليدعت نورجيو ؛نيعم مساب
 طاطخ وأ سراد يأ فسألل ايو  هلوانتي ملرمألا اذهو .ديدج عارتخا هنأكو ءرخآ
 اوناك لب .. اهنم نيرفانلا نم وأ ةميدقلا طوطخلا راصنأ نم ناكأ ءاوس ءدقان وأ
 (ّنضفرلاو ناركنلاو هيفستلاو ِدِقَنِإَب ةحرصاعملا نيطاطخلا جاتن طقف نولوانتي

 1 معو ايات ار رانك .ةكيلامجو جاتنلا كلذ ةدوج ةجرد تناك امهم
 طوطخلا ىلإ فاضي ديدج طخ عدتبي ملا

 نأ َنكَمَي طَح رهظي مل نورق ةسمخ ذنم» : لوقيف
 448 447 ماقرا لاكشألا) ميركلا ئراقلا اهيأ ةيلاتلا ةثالثلا جذامنلا ظحال

 !. طخلا نم دحاو عونل يمتنت اهنأ كيلإ ليخي اهنيب اميق ةئراقملا ةجيتنبف 9
 ؛/يه اهءامسأ نأ ةفلتخملا رداصملا تدروأ دقل ... كلذ نم سكعلا ىلع اهنكلو
 وأ ٌىراقلا ىري لهف ... ثلثلا طخ ؛ققحملا طخ ؛عيقوتلا طخ  بيترتلا ىلع -

 ًادحاو طخ اهنوك نع جرخت نأ نكمي ال اهنأب -ىرأ املثم  ثحابلا وأ طاطخلا

 درجمل ًافلتخم آمسا اهنم لك ىلع ميدقلا طاطخلا قلطي نأل وعدي امةمث سيلو

 نم رثكأ عون يف هسيوقت وأ فرح دمك ةدرجملا نيعلل رهظت ال ةفيفط تافالتخا

 ىلع ديدج مسا قالطإ كلذ يعدتسي لهف .نيرخآلا نيعونلا يف هسيوقت وأ هدم
 !؟. اهسقن يه هفورح موسرو هسفن وه طخلا عون نأ نم مغرلا ىلع ؟. طخلا
 اهّنأ ىلع جذامنلا هذه ركذت اندي تحت تعقو يتلا رداصملا عيمج نإف كلذ عمو
 7 .ةدحاو ةملكب اهيلع قلعت نأ نود ةثالث عاونأ
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 مي عون ىلع ءامسا ةثالث اوقلطي
 9 مهنأ درجمل طخلا نم دحاو

 هفورح ضعب تادم يف اولدع
 .اهتاياهن وأ اهتاءانحنا يفأاوأ

 * نم نوملسي ال مهف اذه عمو
 لك يف مهلامعأ هفستو دقّتلا

 + انيهشتلا نم نولانيو ؛ةيساقخ
 .ءاززإ آقئال سيل ام حيرجتلاو

 ,تيقو“ يفو .ةينفلا مهتاراكتبا

 لو , ايفر مهجاتن هيف نوكي

 ذتقو يف مدعنت مل ةذفلا ةردقلاف'
 نطولا محر لازامو ءرضاحلا
 ةرقابعلا انل دلي يبرعلا

 ىلابح يلايللاف» .نيعدبملاو
 « بيجع لك ندلت

 دنقلا ةيخ نم جذومت .(449) مقر لكش



 ميدقلا طخلا دقتني ثيدحلا طخلا دقتني امك : اعبار

 هانتبثأ ام وحن ىلع تارابع بتكو مويلا نيرصاعملا نيطاطخلا دحأ ءاج ول
 دقنلا نم ملسي لهف .. ليلقب اهنم نسحأ وأ ( 457 .... 451 ,450 ماقرا لاكشألا) يف

 نأ انم نوبلطي ةميدقلا طوطخلل نيبصعتملا نإف كلذ عمو ؟.. هيفستلاو حيرجتلاو
 اهلثمب نايتإلا ىلع دحأ ىوقي ال ةيلاغ ررد اهنأكو لامعألا هذه ىلإ رظنن

 2 ايدل
 (نيدلا نيز يجات - ييرعلا طخلا روصم) (فاكرألا يكتم لويتاتسا يبق بوط ضحتم) .سيورت ريقي اهتافلا .يناحيرلا ملقلا ةدعاق ىلع .لصألا يف يشارمككبحَدم .هفدادغيلا باوبلا نبا تاباتك نم ةلمسب .(450) مقر لكش

 (يقاوعلا باوبلا ني لاله نب يلع طاطخلا ملقب يرجهلا عيارلا نرقلا يف ةدوجم ةلمسب) (451) مقر لكش
 (:يفيقع ملاس يزرف ..ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةاشن باتك نع)

 ىلع) راموللا طخ..(453) مقر لكش 2 ةقيرط ىلع) راموكلا طخ :(4) مقرلكش
 طفلا روصمم نع (ياوبلا نبل ةقيرط ةثازخب ظوفسم لصالا) (باوبنا نبأ
 (نيدلا نيز يجان) يبرعلا 2 نع (رسمب يفرشالا يكلملا الين
 .(نيدلا نيز يجان) سيرعل طخلا روس



 وح

 |ميدق - تشن طخ «(437) مقر لكشإ
 يدنشقلللا دما سايعلا يبا خيشلل ..ىشغالا
 | (1907 . احلا ءزجنلا)

 .ثيدحلا طخلل ةبسنلاب عورشم دقنلا نأ امكف

 قلا ءارو ىعست سانلا كرتن ال ىتح ؛ميدقلا طخلل ةبسنلاب ًاعورشم

 انخ ٠١
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 .هل ريوطت يأ نوضفريو ميدقلا طخلل نوبصعتي نيذلا ىرسأ نوكن ال ىتحو
 .ىلوألا نورقلا يطاطخ ةباتك نم يه اهانضرع يتلا ةقباسلا طوطخلاف

 ىتح نيئقتلاو ريوطتلاو ديوجتلا نم ةديدع لحارمب طوطخلا هذه ترم دقلو
 ريوطتلل يبرعلا طخلا ةيلباق انل دكؤي ام اذهو .نآلا هيلع يه ام ىلإ تلصو

 .ًانيصر آسوردم ًآريوطت نوكي لب :ةراجتو ةدام نوكي الأ طرشب .ثيدحتلاو
 نآل العف ىعستو ينفلا عادبإلا ةنامأ اهل نوكي ةديدج دعاوق عضو هنم فدهلا
 .ثارتلا يف اهناكم ذخات

 نم انيدل وه امب عنقنو ةلحرملا هذه دنع نيكتسن ال نأ بجيف مث نمو
 نونقتي ال نيطاطخلا رثكأو ادع نيديلا عباصأ زواجتت ال يتلا  ةيبرعلا طوطخلا
 نم ديزملا انم رظتني يبرعلا طخلا نإ لب .اهنم عاونأ ةسمخ وأ ةعبرأ نم رثكأ

 ةاّموي داقتعالا انب بهذ ام اذاو كبل ثم ديزملاو ديوجتلا نم ديزملاو ةيانعلا

 نم نوكيس كشال كلذ نإف .قيرللا هن وأعادبإلا ةياغ وه هيلإ انلصو ام نأ ىلإ
 لكلاو ,ةعاوطمو ةنرم ةيبرعلا ٍتورحلاف. ,عفعضلاو رقهقتلاو فلختلا لماوع
 ةرات يهف .ةروص وأ مسر يأ عم ىّشّمتت َنَأ نكمي ةينف لاكشأ اهنأ ىلع عمجي

 دنيعوط ةياهنلا يف اهنكلو ,ةبعصو ةيساق نوكت ىرخأ ةراتو .ةنرم نوكت
 اهجرخيو ءاشي امك اهب فرصتيف  يطخلا يعولا هزوعي ال يذلا  رهاملا طاطخلا

 .اهتلاصأ دقفت وأ اهرهوج ريغتي نأ نود ىرخأ ةديدج باوثأو بلاوق يف

 ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نيب حضاولا هباشتلا هجوأ :اسماخ
 غاونأ نم آعون رشع ةعبس ىلع ًاثلاث ةرقفلا سداسلا بابلا يف انجّرع

 :ةفلتخملا رداصملا نم اهلاكشأ عيمجت انعطتسا يتلا ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا
 وأ.هفورح مسر يف ضعبلا هضعب نع فلتخي الو هياشتم اهمظعم نأ فيك
 فيفطلا فالتخالا اذه ةفرعم طاطخلا ىلع ىتح بعصي دح ىلاو ؛ًاليلق الإ

 ,اهنيب اميف حضاولا ريبكلا هباشتلا كلذ نم مغرلا ىلعو ... هقئاقد ىلع فوقولاو



 طاطخلا عم سايقلا ليبس ىلع نيثلثلا طخ وأ ناحيرلا طخ وأ ثلثلا يلج

 ملرخآأطخ وأ ,ةدجلا لك ًاديدج أطخ ركتبا هنإ لوقن نأ اننكمي له  رصاعملا
 اناشاحف  ىمادقلا نوطاطخلا هلعف ام نأش نم للقنال ؟... لبق نم آدوجومَنَكي#7+ب

 نيديجملا نيرصاعملا نيطاطخلا ىلع ركنن نأ ديرن ال اننكلو - كلذ لعن”
 ,يبرعلا طخلا ثيدحت نع مالكلا لبقن ال اننا ةجحب ,مهتاعادبإو مهلامعأ + .'

 .ًآدبأ ريوطتلا لبقي ال يبرعلا طخلا نأ ىوعدبوأ 0|
 هجوأ ةمداقلا تاحفصلا يف ضرعن نأل ةزيجولا ةمدقملا كلت انقوست 3٠ ا

 اممو ؛ةريثكلا رداصملا يف درو امم ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا نيب هباشتلا+# . "'
 ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ نيب ةقيقدلإ ةنراقملا ةجيتن هطابنتسا انغطتلتلا. . 7 !“

 م + .خيراتلا ربع انيلإ تلصو يقلا->*
 - ثلثلا طخ هبشي - - ققحملا طخ هبِلثيكراّّوطلا طخ هبشي عيقوتلا طخ نمي :
 رظنا) خلا ..ناحيرلا طخ هيشي,ب ثلثلا يلج طخخ:هبشي  نيثلثلا طخ هبشي._8*-.

 .(وكذلا ةفنآلا ثلاث ةرققلا يق ةنيبملا لاكشألا ب

 ثلثلا طخو ثلثلا يلج نيب قرافلاو ,ثلثلا طخ هسفن وه ثلثلا يلج طخ -

 ,رخآلا اهب بتكي يتلا ةبصقلا نس نم ضرعأ نس تاذ ةبصقب بتكي لوألا نأ وه 7
 .نيزاوملا هيضتقت ام ىلع ةعس هفورح يفو +

 امأ ؛هفورح اهب بتكت يتلا ةبصقلا سفنب بتكت ققحملا طخ تاكرح

 تاياهنو تاقارع نوكتو .ًاضرع لقأ ةبصقب بتكتف ناحيرلا طخ تاكرح
 نوطب نأ يأ ثلثلا طخ تاقارع نم آسيوقتو آقمع لقأ نيطخلا نيذه فورخ
 .تاسوقتلا ةليلق ةلسرم امهيف تاداصلاو تاميجلا

 ردصلا يف ًاليلق ةبدحم ثلثلا فلأ نوكت ؛ققحملاو ثلثلا يطخل ةبسنلاب
 يف ءابلاو ماللاو فاكلا فورح نوكتو .ةميقتسم يهف ققحملا فلأ امأ ءليذلاو

 نوكيو .ةريبك ثلثلا طخ يف نوكت امنيب ,خسنلا لثم آليلق ةريغص ققحملا طخا
 ءارلا فرح نوكي امنيب ؛ةليوط ققحملا طخ يف واولا فرحو ءارلا فرح
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 .ًاليلق رصقأ ثلثلا طخ يف واولا فرحو

 رداصملا يف آضيأ درو امم ىرخألا ةميدقلا طوطخلل ةبسنلاب ممتئلو
 :رثدناو هلامعتسا فقوت دق اهرثكأ نأ ولو عجارملاو

 / تيرا .ثلثلا دعاوق لصألا يف يه هعاضوأو هفورح دعاوق يشايرلا طخ -
 ادي 3 ليقث هباشيو راموطلا رصتخم طخ هباشي يعيمسلا طخو ةبرشألا طخ -

 7 .ثلثلا ليلج وأ ثلثلا
 ”ٍس هباشي  فحاصملا طخ هباشي - راعشالا طخ هباشي  ققحملا ليلج طخ -
 © م7 م عيمج فورحو .ثلثلا ليلج هباشي  يشايرلا طخ هباشي داتعملا ثلثلا طخ
 ' ا .ثلثلا نم طوطخلا هذه

 م / هذه فورحو قيلعتلا طخ هباشي ..يؤلؤللا طخ هباشي  عيقاوتلا طخ -
 أآ# /2 7  .ثظلاو خسنلا نم طوطخلا 3 ةيفقلا هلا 1

 هباشي - يشاوحلا طخ هباشي_حاضقلا خسنلا طخ هياشي -نرتقملا طخ
 هذه عيمج فورحو رايغلا طخ هباشت..م عاقولا طخ هياشي -روثنملا طخ
 ١ ثلثلا فيفخ نم دلوت هنا ليق «عاَقرلا طخل ةيسئلابو .خسنلا نم طوطخلا
 نك *ختسنلا نم يه رداصملا يق هفورح موسرو هلكش نكلو ثلثلا روصك هروصو

 / ! فالخب ثلثلا نم امهفورحو لسلسملا طخ هباشي  موظنملا دقعلا طخ -
 ٌكيب اميف هباشتلا كلذ تدروأو اذه تلاق دق ةفلتخملا عجارملا تناك اذاف .فلألا
 قلكَي مل اذاملو !. ءامسألا نم ليوطلا شيجلا اذه لك اذاملف ... ةميدقلا طوطخلا
 ؟.. سراد وأ ثحاب يأ كلذ ىلع

 ميملا فرح تادم نم الإ مهللا ًامامت نيلئامتملا نييلاتلا نيطخلا ظحال
 امهنم لك ذخاي اذه عمو .لوألا لكشلا يف اهنم لوطأ يناثلا لكشلا يف يه يتلا

 رخآآمسا يناثلا عونلا ذخأ دقو .ًآمامت نيلثامتملا نيطخلا ظحال كلذكو
 اهب بتك يتلا ةبصقلا نس نم ًاليلق ضرعأ نس تاذ ةبصقب بتك هنأ درجمل
 . لوألا عونلا
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 ةيبرعلا فورتلاو ةيبرعلا ةغللا
 رييغتلاو ليدبتلا نم ميركلا نآرقلا امهظفح

 _.انتفل ىلع ءاضقلا نولواحي برغلا ةاعد نم آرفن عمسن موي لك يف
 ,, ناهذألا نم ةيبرعلا ةراضحلاو يبرعلا ثارتلا وحم فدهب ةيبرعلا انفورحو

 ٌمقكضعبو :مهطوطخو يرشبلا ملاعلا تاغل ديحوتب بلاطي مهضعب ... لوقعلاو
 رأ ةيبرعلا فورحلا لادبتسا ةرورض يف صخلتي ًاريطخ ىحنم ذختي رخآلا
 كلذ ريغو .. ةلاض ةثيبخ رومأو يآ ججح ىلإ نيدنتسم .ةينيتاللا فورحلاب
 / / ادع ١ ىرنس امك ةضرغملا تالواحملا نم

 يفطل حبار ذاتسألا لوقي امك ميركل َتآَرقلا اهب لزن يتلا ةيبرعلا ةغللا نإ
 :ةدام اهرزغأو ةرابع اهغلتاْؤةَبَتاَآَهرَعْأَو ا شنم تاغللا قرعأ نم دعت  ةعمج

 اهالحاو ىقيسوم اهبذعأو آفورح اهلمجأو ًاريوصت اهقدأو آقطن اهسلسأو
 ةيئايرسو ةيناعنكو ةينادلكو ةيمارآ نم ةيماسلا اهتاوخأ ترثدنا دقو .ًاعاقيإ

 م رك امم مغرلاب ةرهدزم ةيح يه تيقب نيح يف ءاهريغو ةيروشآو ةميدق ةيربعو
 « ةغللا لادبتساك ةهوبشم تاوعد نم هل تفدهتسا امو دوكرلا روصع يف اهب
 .ىحصفلا ةغللاب ةيماعلا

 نأ نم دعبأ ؛ميركلا نآرقلا هب بتك يذلا يبرعلا انطخو ةميظعلا انتغلف

 .انتراضحو انثارت انل ظفح ىلاعت هللا نأل ... دساح ريكفت وأ رداغ عارذ امهلاطت

 ” ةمألا هذهل نَمضو ؛ميركلا هفحصمو ميظعلا هباتكب انتطخو انتغل انل ظفح امك

 :ىلاعت هلوقب اهطخو اهفورحو اهتغلو اهنيد نوص

 ٌركزلأ انت ُنْمَعاَنِإ ٍ « وظني م



 .( ههن) مقر لك
 4 نوظفاحل هلاناو ركذلا انلزن منان

 ةنس اهبتك فلؤملا طخي يلجلا يناويدلً خلاب
0 

 ةيانعلا كلتب اطاحمو رييغتلاو ليدبتلإم اظوظجم ميركلا نآرقلا ماد امف 3
 ةينامثعلا فحاصملا مسر عابتا مكح. ثحب يف اهاثللٌصَق يتلا ةْيَهلإلا 777

 اهتغلو ؛ةظوفحم كلذك ةيبرعلا ةمألا نإ اارباَبلا نم ينآرقلا زاجعإلاو,

 ةيآلا قوطنمب كلذو ؛نيدلا موي ىلإ ةناصمو ةظوفحم آضيأ اهفورحو ؛ةظوفحم'
 اهركذ ىلع انيتأ يتلا ةسوململا ةيداملا قئاقحلابو ءاهموهفمو ةقباسلا ةميركلا
 نومعازلا هب معزي ام قدصت كلذب ىلاعت هللا ربخأ نأ دعيفأ . ثحبلا كلذ يف

 مهتفسلفو .انتغلو انطخ لوح ةرداغلا حجحلا نم نوللضملا هب يتأي امب نمؤنو
 ةيوقتلاو مدهلا ىلع ةينبملا

 ةغللا ظفح يف لايجألا رم ىلع ريبك رثأ ميركلا نآرقلا ةغالبل ناك دقل

 فرعي امنإ ٠ ميقلا نبا لوقي .اهئادأ يقرو اهمولع ومنو راثدنالا نم ةيبرعلا
 ,نايبلا ملعو ةيبرعلا ملعو ةغللا ملع فرعف .برعلا مالك فرع نم نآرقلا لضفا

 اهلئاسرو اهراختفا نطاوم يف اهتالاقمو اهبطخو برعلا راعشأ يف رظنو

 زيزعلا باتكلا اذه يف رظنو كلذ ملع اذإف ءاهعاجسأو اهزيجارأو اهلئاسوو
 ,نايبلا نوئنفو ةحاصفلاو ةغالبلا نم هيف ىلاعتو هناحبس هللا هعدوأ ام ىأر

 ناديم يف مهل هتاراجمو ,مهيلع ةّجحلا هب موقتل مهناسلب برعلل هباطخ ناكفا



 :مهيدل مهباطخ نم سيل هنأ تيثيو مهيلع مهزجع ءادر لبسيل ةحاصفلا

 .« مهئاغلب ةنسلأ هلثمب قطنلا نع تلكو مهؤاحصف هتاراجم نع تزجعف
 ىربك ةقالطنا ناك ةيبرعلا ةغللاب ميركلا نآرقلا لوزن نأب ةعمج .د دكؤيو

 امك .ةبحرلا ملاعلا قافآ ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا يف دودحملا اهقاطن نم ةغللا هذهل

 ةغلب ميركلا نآرقلا راشتنا ناك يساسلا بيطلا رمع روتكدلا لوق نم كلذ لدتسي
 تاغللا بادآ عيمجب هب لصتت يذلا اهبادآلو ةغللا هذهل ةيملاعلا حاتفم برعلا

 .ًريثأتو ًارثأت اهعم لعافتتو ةيحلا
 ريبك رثأ ةيبنجألا تاغللا ىلإ ميركلا نآرقلا ةمجرت زاوج مدعل ناك امك

 نمف .. فيرحتلاو رييغتلا نم اهفورح ظفحو ةيبرعلا ةغللا ظفح يف آضيأ
 دقف ,نآرقلا ةمجرت اوزيجي مل مهنأ رآلا بهاذملا باحصأ ءارآ ءارقتسا
 يتلا ةينايبلا هيناعمو ةيلصألا بنا آرقلا ةمجرت ةيناكمإ مدع ىلع اوعمجأ
 ظافلأ ميركلا نآرقلا نآل .ًنآركر يمعتا# نأرقلا ةمجرت نإف كلذلو .اهيلع لمتشا

 اهدحو يناعملا رابتعا نكمي الو .هاَنعمو قلي هللا دنع نم يحو وهو ناعمو

 ميركلا نآرقلا هيلع ىوطثأ َيَدَلراَجَعَلا نإ انه نمو ءاهظافلأب يه لب آنآرق
 نكمي فيك ذإ .نآرقلا ةمجرت ليحتست يلاتلابو ؛ةمجرتلا يف ةلاحم ال تئاف

 .ةيرشب تارابعب يهلإلا يحولا ةمجرت
 ةديدج تارايت ةهجاوم نم موي لك يف ملسن ال اننإف ؛كلذ نم مغرلا ىلعو

 .اهطخو اهفورح مده يلاتلابو ءاهمدهو اهليدبتو ةغللا هذه هيوشت مورت ةدقاح

 ه1342 ةنس ةيبرعلا اهفورح تلدب دقو ,ةينيتال فورحب بتكت مويلا ايكرت نإ
 طخلا وعدبم كرتو .نآلا هيلع يه ام ىلإ ةيبرعلا فورحلا هذه اهتلصوأ نأ دعب
 طخلا ةيار تلمح ةذف ءامسأ اهضرأب تعملو ؛ًادلاخ ًايبرع ًاثارت اهيف يبرعلا
 دماحو نامثع ظفاحلاو مقار ىفطصم لاثمأ ؛مامألا ىلإ آمدق هب تراسو يبرعلا

 ىلإ فسالل ايو ةيبرعلا اهفورح تريغ لاموصلا كلذكو .. مهريغو يدمآلا
 هكلتمت ال ام تازيملا نم كلتمت ةيبرعلا فورحلا نأ عم .ةينيتاللا فورحلا
 .ملاعلا يف ىرخأ فورح ةيأ وأ ةينيتاللا فورحلا



 هتازيمل ,قالطإلا ىلع ايندلا طوطخ لمجأو ىقرأ نم دعي يبرعلا طخلار#

 نسح نم هلف  عيارلا بابلا يف باهسإب هنع انثدحت كلذو  ةددعتملا ةريثكلا برم

 مارتحالاو ريدقتلاب ىظحي هلعج ام فورحلا ةيبذاجو .رهظملا لامجو .لكشلا
 ,هيلإ لصو وأ هيف لح ناكم لك يف اهبراغمو ضرألا قراشم يف رابكإلاو 79

 اهنوبصانيو انفورحو انتغل نوهركي نيذلا نم بناجألا باجعإب ىتح ىظحيو
 لفحم لك يف ءادعلا

 نوثثفتيو طخلا اذه نومدخي نولازي ال نيذلا نم ريثكلا كلانه لازامو
 سيلو .ةليمج ةديدج ًاروص هيف نوعدتبيو ؛هجذامن ريوطتو ناقتإو ديوٍلتب

 اهفورح ليلجت نم لمتحت ةباتك ملعأ ال :٠ يدنكلا لوق نم كلذ ىلع لدأ

 دق مهيقرشتسمو برغلا ءالقع نإ لب .« ةيبرعلا ةباتكلا لمتحت ام اهقيقدتو'

 مهقورحل امو «ةبترملا ولعو ةناكملا ٍفوَش ثه.برعلا ةغلل ام نورقي اوحبضأ

 .ةينيتاللا فوّرَحَلِاِب اهلادبتسا ديري نم يأر هفسي _ ©
 ذخأو ؛ةيبرعلا فرحألا نع عفادي ىؤبتأ نفاّمهنِم نإ ىتح ةوقلاو لامجلا نم"

 بيهن يتلا ةمهملا عيضاوملا نم ةكالَتلَصرَعتُتةَيلأتلا تاحفصلا يفو - 1

 ةغل ملكتي نم لكو مومعلا ىلع يبرعلا ناسنإلاو سرادلاو طاطخلاو ئراقلاب
 قد لكب اهيلع فرعتي نأ .داضلا

 .ةليوط ةرتف ذنم انثارتو انتغلو انتمأب قيحت يتلاو اهنمضتت

 .فلاؤملا طخب يهو يللا طخلاب ةلمسي .( بلك مقار لكش

 يتلا ةريطخلا تاهاجتالا ىلع فرعتيو



 اهل تضرعت يتلا ةمادشلا ةثالثلا عيضاوملا
 قبرعلا .طخلاو ةيبرعلا ةغللا

 ةينقتلا أدبم نأ ةجحب «ةيبرعلا فورحلا مسر ديحوت» عوضوم :ًالوا
 اهلاكشأ ددعتو فورحلا ةرثك ببسب رخأتم ةيبرعلا ةيعابطلا تالآلا يف

 يبرعلا انطخ نايك ىلإ تهجو ,ةضرغم ةريثك تالواحم كلانه تناك دقل
 هريوحت قيرط نع كلذو .ناهذألا نم هوحمو هنأش نم ليلقتلاو هتلازإ دصقب

 دعاوق لوصأب جورخلاو ؛هفورجةدع لازتخاو راصتخاو هلاكشأ رييغتو
 ما .فولأملا نع هتباتك

 امك -نيقرشتسملا يضرغم ٌنم اكقعلكك دصت م لك نم ثبخأ نأ ىلع»

 برغلا يف مهسورد اوقلت:ٌقنيذلا# دف - ا
 ةيبرعلا ةغللا نأب ةيفاقثلا طاسوألا يف نوثبي اوضهن .هتاعماج يف اوفقثت
 يي ةينرغلا ال نأذ :ةزدسصلا ةرا صحا راجت ج نلاتماك موه طخلأو
 نآوءروطتلا نود لاح مالسإلا نأو  مهريبعت دح ىلع ةينقتلا مولعلا سيردتل ًاٌؤفك
 تقصلأ ةيرزم توعن نم كلانه ام ىلإ ... رهص قاروأ نع ةرابع طوطخملا انثارت
 نم آرش رثكأ مهتمأ ىلع اوراص نيذلا نيتمزتملا لبق نم ةيبرعلا ةفاقثلاب

 يلوغملا وزغلاك ردقلا اهقاس يتلا ثراوكلا ىلإ فاضت ةئراك ءالؤهف .نيدقاحلا

 كولم رخآ ليحر دعب ةطانرغ ةبتكم قارحإو .دادغبب ةيرصنتسملا ةبتكمل رمدملا
 هظفحو هباصتغاو قيرحلا نم ةاجنمب ناك ام باهتناو ؛سلدنألا نع رمحألا ينب
 سنوت يف ةنوتيزلا عماج ةبتكم ىلع وطسلاو ,ديردم برق لايروكسألا ريد يف
 ٌرئازجلا ةبتكم يف نورمعتسملا هلعف امو .ليخلا كبانس تحت اهريمدتو
 يف ناقلبلا لهأ هرمد ام هلك كلذ ىلإ فضأ ؛هانركذ امم ةيشحو لقأب سيل



 ةيقبلاو ,كيلامملا نيطالس عم مهبرح يف رصم نم اهيلع اولوتسا دق مهسفنأ 2
 ام ةمظعب دهشت لوبناتساب يبق بوط فحتم تانازخ يف تلاز ال ةيقابلا 0 ١

 .«برغلا تاطؤللخم نم هس:7775-+

 فورحلا روص فيرحت ىلإ ةغلابملاو ططشلا هب بهذ نم ءالؤه نمو "7 ا
 ريغ نع وأ دصق نع ءاوس  ةريثكلا اهموسر ديحوت ةيغب اههيوشتو ةيبرعلا 0“

 ةيعابطلا تالآلا يف ةينقتلا أدبم» نأ اهدافم ةيهاو ةجح ىلإ ًادنتسم  دصقإ

 ادب ةبيرغ ةرهاظ كلتو .ءاهلاكشأ ددعتو فورحلا ةرثك ببسب رخأتم ةيبزطلا

 طخلا ةلاصأ ادهم ءانملاع حطس ىلإ وفطيو ًآئيشف ًآئيش عستي اهجاجؤعاب” .
 انبابشو انلافطأ ةيئورقم ًارذنمو .راثدنالاو رومضلاب ميظعلا هثارتو يبرقتلا. <
 ةلوكشملا ةيرايعملا ةيبرعلا: ىمست ة ذه .فلختلاو يندتلاب انلايتجاو “+

 .يبرعلا برغملا نم لازغ رضخألا اهجرخأ يتلا ةقيرطلا ناونعإ7؟
 قرح لعشو يدل طخاا وع دخلا ٍدبرع فرجأ ةيدجبأ نع ةرايع يهواك 5

 ةجوعم ةيدجبألا هذه نم فلؤت ْيَتلاَت اصلك لجو اهتيئورقم نم للق ذح ىلإ "<<

 جذامنلا ضعب هيف ائتبثأ يذلا (464 مقر لكشلا ىلإ رظنا).بيكرتلا ةطولغم رهظتلا
 .ةعوضوملا هفرحأ نم

 هتدكأ ام اذه لب ,بسحف انعابطنا سيل وه اذه نآب ركذلاب ريدجلا نمو 1
 ةذتاسأل ةصصختملا تالجملا ىدحإ اهترجأ يتلا تاءاتفتسالا مظعم

 ةيمارلا ؛لازغ ذاتسألا ةقيرط لوح .(1)يبرعلا طخلاب نيينعملاو تاعماجلا

 ديحوتل هعورشمو ؛ةيعابطلا ةزهجألا يف ةديدجلا ةيبرعلا ةغللا فورح لاخدإل
  هتوعد يف ؛لازغ ديسلا دنتسا دقو .«تادرفملل يبرعلا كنبلاب» هيلع حلطصي ام
 تالآلا يف ةينقتلا أديم نأ, يهو اهتاذ ةجحلا ىلإ - ةلجملا يف ءاج امك
 ءالؤه ءارآو .ءاهلاكشأ ددعتو فورحلا ةرثك ببسب رخأتم ةيبرعلا ةيعابطلا
 ديدجلا لكشلا اهكرتيس يتلا ةيبلسلا راثآلا لوح رودت تناك ةذتاسألا

  اهيلع قلطأ امك - ةيرايعملا هتقيرط يف لازغ ديسلا هب ءاج يذلا يبرعلا فرحلل

 .اهقاكشاو ةيبرعلا فورحشاو ةهايطلا نوؤش يف ةصصختم ةلجم يهو ةهاطلا ةلجس (1)إ



 | لعل طلاو يلا خالدا

 (ضيبأ لزغ رضخأ) رصتخملا يبرعلا فرحلا جذومت | 5 ُخ

 ساقنلا ييفكقيكف | تكقوثكلا _سلفتن ييف ”لاتعدرلا هدتنشن

 اذزكن ”ةالقملا هيب "نودد”ؤثي اتنم“ز ديجشسلملا رارجسا
 اقع ٠١ رشل ديجشستمكلا١ اذّسع ىلا <بتم دشن

 متمكيتمملا اذه -ةتفقل ؤثملا *فو'ل“اثلا * متمشجتي ن١

 ةيبرعلا فورحلا كاكشأ ريوطت
 ملاعلا يف يريوصتلا فصلا لاخدإ ذنم
 ىنفلا قوذلا ماقال كلذو يبرعلا
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 لازفل رضخألا دمحأ اهعضر ينلا ةديدجلا فرحألا ةيمجبل ىصوصت جذامن .(444) مقر لكش

 ءارآلا هذه ضعب يلي اميف دروئو انثارت يف هثدحت نأ نكمملا نم يذلا ررضلاو

 : لاثملا ليبس ىلع
 صخلتي ةيرايعملا ةقيرطلا يف يسيقلا يدومح يرون روتكدلا يأر

 : ةيلاتلا طاقنلاب

 7 ,ةليمج ةروص ناك نزتملا هقسنبو عئارلا هلكشبو يبرعلا فرحلا ن أ

 لكي:ئيقبو ةسدنهلاو ةفرخزلاو ءادألا يف اهرود تدأ ؛ةقسانتم ةيفرخإ ةئيهو

 نم ةيعادبإ ةردقو «”نفلا جذامن نم ا جذومن همسر دعاوقو هتافاسمو هداعبأ



 ثيحب ةلكشم انرصع يف حبصأ ريبعتلا ىلع ًارداقو .ةلاسرلا هذه ءادأ ىلع تع

 .هقفاوت يتلا نقارملا ميمضت وأ هليدعت وأ هلازتخاب ركفن انأدب

 شيتفتلاب لكشلا اذهبو ريكفتلا ىلإ سانلا فرصني نأ بيرغلا نم با" 77
 ءيشلا وه يبرعلا فرحلا وأ ةيبرعلا ةغللا نأكو ,بسانملا يبرعلا فرحّلأ نع ”

 .ةيبنجألا عباطملا لاب لغشي يذلا ديحولا وهو .رييغتلا ىلإ جاتحي يذلا ديحولا
 يف ةليمجلا نونفلا دهعمب ذاتسألا نونذ فسوي ديسلا لوقيو

 : خسنلا طخو ةيرايعملا ةقيرطلا نع ىونين ةظفاخم
 دعب ماع فلأ نم رثكا لبق ىلوألا هتروص تنوكت يذلا خسنلا طخ نإ -أ

 لمانأ هتروطو نيطاطخلا نم لج مالقأ هتدهعت .نورق ةثالث ىدم ىلع تاصاقّرإ
 هيف تققح .هبيكارت ةسدنهو هفورح مسوق 83 تغلب ىتح نيدّيجتلا نيايهلاول

 رابتخا متو ؛عيمجلل ةروسيم ةءارقلا(لّمج كوِضوو لالحلا رحسلا وه ًآلامجإ“
 دالبلاو يبرعلا نطولا تلخد امتيح ايطلا يف اهلامعتسال هفورح_77+

 ,رضاحلا تقولا ىتح ةلآلل يبرعلآ فرحلا عّيْوَطَت تالواحم ترمتساو ؛ةيمالسإلا 2“

 يف ةيبرعلا نقارملا ىلع ةيرايعملا ةقيرطلا زاجنإ يه فاطملا ةمتاخ تناك دقو 2
 عيمج ققح دق ةيعابطلا ةلآلا روطت نأل ؛كلذل ةسام ةجاحلا دعت مل يذلا تقولا
 هتافصو ةليمجلا هلاكشأب خسنلا فورح عاضوأل حيحصلا مسرلا تابلطتم

 يف تاعقوتلا لك هيف قاف لكشب يوغللا ريبعتلاب مازتلالاو حوضولا ةياغب ةزيمملا
 اهرفوت يتلا تازيملا رابتعالا نيعب انذخأ اذإف .فيلاكتلا ةيدودحمو ءادألا ةعرس

 بيرعتلل ثاحبألاو تاساردلا دهعم باتك صن يف تدرو امك ةيرايعملا ةقيرطلا

 هتدجو ام تيلغت دق ةثيدحلا ةلآا نأل .عوضوم تاذ ريغ نوكت اهنإف ؛طابرلا يف
 لكشلا ىلع ةظفاحملا عم يبرعلا فرحلا ةعابط يف تالاكشإ نم ةميدقلا ةعابطلا
 ةقيرطلا يف فورحلا نم ريثك يف هاندقتفا يذلا خسنلا طخ يف دوهعملا يتاذلا

 ثدحي فوسو مسالا اذه ةيلاحلا هتروص يف هيلع قلطن نأ نكمي الف .ةيرايعملا
 .رثكا وأ يفوكلاو ةعقرلا يطخ ىلع بولسألا اذه رج ةلواحم يف ءيشلا سفن

 و
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 احح

 خسنلا طخل ةليصألا لاكشألا رايتخا يئاهن لكشب ررقن نأ متحي كلذ نإ ب

 يتلا لكاشملا نم ةيقب كانه ناك اذإو .نفلا اذه نيطاسأ دنع ةفورعملا هدعاوقب
 يتلا ينورتكلألا بساحلاو رزيللا ةعشأ نإف ةميدقلا ةعابطلا بيلاسأ اهتفلخ

 ةفلؤملا ةينابايلا ةباتكلا يف عبطلل ةزهاج ةيئاثلا يف ًارطس نيعست ةباتك تققح

 نم ربكأ ةبسن قيقحت نع زجعت نل .ةينابايلا ةيدجبألا لثمت لكش فالآ ةينامث نم
 .اهموسر تعونتو اهلاكشأ تددعت امهم نيرشعلاو ةينامثلا انلاكشأ عم حاجنلا

 نع دادغب ةعماجب ذاتسألا ظوفحم يلع نيسح روتكدلا لوقيو

 : يبرعلا فرحلا مسر دعاوقل ةيملعلا سسألا

 ريداقمو ؛طخلل ريياعمو .ةباتكلل سيياقمو .فورحلل نيزاوم كانه نإ -أ
 حملت فورحلا نيب ةطبار  كلذك  كانهو .ناكرألاو ءازجألل تافاسمو .داعبألل
 ةادتبم ,ةلصفنمو ةلصتم ءاهقيحتورخلا ىطعت نأ بجيو .بيكرتلا ةلاح يف

 ةينامث - نفلا بتك يف ءاجأ امك ”مجِطملا فورح نإ .ةدرفنمو ةرخأتمو
 لادلاو .ءاثلاو ءاتلاو ءابلا هبا :روص-ةرشع ينامث اهل .افرح نورشعو

 تناكل هباشتلا الول ٠ ءامدقلا ءاَملعلا حرص دقو .خلا ... يازلاو ءارلاو لاذلاو

 .« ةروص اهنم فرح لكل

 ةروصب بصنت لازغ رضخألل ةيرايعملا ةقيرطلا ىلع انتاضارتعا نإ ب
 ةحرتقم اهنأل داضلا ... داصلا ... فاكلا ... نيشلا ... نيسلا فورح ىلع ةصاخ

 ةتطاخبو لبق نم ةرقملا ةيبرعلا فورحلا فيرحت ىلإ يدؤيو .فولأم ريغ لكشب
 لب فورحلا كلت تايلامج ضيوقت ىلإ ةفاضإ .ةعقرلا طخو خسنلا طخ يف
 يتلا ةجحلا امأ .مويلا اهلامعتسا ةلاح اقثلاو ةيوبرتلا انعيراشم كابرإو

 بيسب رخأتم ةيبرعلا ةيعابطلا تالآلا يف ةينقتلا أدبم» نوكب ةقيرطلا اهيلع دنتست
 .ةيملع ةيضرأ ىلإ دنتسي ال يأر وهف .ءاهلاكشأ ددعتو فورحلا ةرثك

 ةباتك ليهستل ةيمارلا عدبلاو يبرعلا طخلا ليهست عوضوم :ةيناث
 ةيبرعلا فورحلا مسرو



 17 سس 1 -

 .م 1958 1377 ةنس رشن لاقمب يضاقلا ريتم ذاتسألا انيلع علط 7

 سرادلاو ٌئراقلل كرتنو هرثكأ صخلن نأ انيأر يبرعلا طخلا ٌليهست لوح تو
 .هيف ءاج ام ةروطخ ىلع فوقولاو هيلع مكحلا عبتتملاو ا

 يف حرط نأ ذنم يبرعلا طخلا ليهست عوضوم يضاقلا ديسلا صخلي +777 1

 ؛امه اهنم نيبولسا لضفيو بيلاسا ةسمخب ةيملعلا عماجملاو تارمتؤملا تا
 يوذ لوبق ثلاثلا قالي مل نإ سماخلا بولسألا حجري مث .سماخلاو ثلاثلا
 :بيلاسألا هذه مكيلإو .صاصتخالاو ناشّلا

 ًارضاحو ًارباغ ةيبرعلا راطقألا يف هب لومعملا مسرلا َدعْبتِسُي نا ل
 ًيط فولأملا اهمسرب ةيبرعلا تاملكلا اهنم فلأتت يتلا فورحلا ىَوَُْتو

 ةينيتاللا فورحلاب اهنع ضاتعيو :بجلا بهايغ يف رمطتو .بتكلل لجبل: “|
 يتلا ةقيقحلاو «عقاولا يف ضارماو ٍللكيْيم للعو .ةهافتلا لك ةهقات بايشلال < * .وأ
 : اهلمهأ .ينارلا اذه ىلإ نيبهاذلا بولق تياتنأ 7“ 5

 فورحلا ةينيتاللا فورحلاب تلدبتسا دق اكيد ةيضهانلا مالا ضعبأن ا 1... ع
 .ةضهانلا اهتايح يف ديدَجَتلآتاَبَِإ ًاهتاملك اهب طخت تناك يلا

 نأل ؛مهب ص اخ مسرب ةيئاجه ًافورح نوكلميال موقلا كئلوأ نأ ءالؤه تافو

 .نيرخآ موق نم ًالصأ ةراعتسم تناك اهب اهريغ اولدبتسا يتلا ةيئاجهلا مهفورح
 ءانبحتو اهبحن ةليصأ ةيئاجه ًآافورح كلمن نحنو ؛مهديلقتو ءالؤهلو انلام مك
 نييالم نوطب تألم ادع ةيبرع تاملك تجتنأ انب صاخ ليمج مسر تاذا

 انل تظفح لب ءاهلقثتست ملو .اهب ءونت ملف بادآلاو مولعلا فلتخم يف بتكلا
 ىلع ليلد فرحب فرح لادبتسا لهو .روصعلا ىدم هب رخفن .ًانيمث ًائارق
 ؟!.ضوهنلاو مدقتلا ىلع ليلد ةيراعب ةيراع ليدبت لهو ؟. ددجتلاو ضوهنلا
 يف طاطخلا ناعقوي ,ةملكلا رخآ يف («) ةّتيللا فلألاو ةزمهلا مسر نإ ب

 وأ ةملكلا لوأ يف اهعقوم فالتخاب ةزمهلا مسر فالتخال كابترالاو ةريحلا

 مسر فالتخالو ءاهلبق ام ةكرح وأ اهتكرح ىضتقمل آعبتو ءاهرخآ وأ اهطسو
 رخآ يف اهددع فالتخاب وأ ؛ءايوأ أ واو هنوك نم اهلصأ فالتخاب ةّتيللا فلألا

1 

 .ةروصقملا فلألا:ةنيللا فلآلا (*)



 رجم نأل ءاهسفنب اهسفن لطبت اهنإف ؛ةلعلا هذه ةشقانم ليطأ الو .ةملكلا

 حرط بجوتسيال ةيبرعلا فورحلا عومجم نم نيفرح وأ فرح مسر يف لبلبتلا

 فقو لهو ؛يقابلا بنذ ام ذإ ؛ةيمجعأ فورحب اهلادبإو اهعيمج فورحلا

 رأي. ذبذت نا دح ىلإ نيفرحلا نيذه قيرط نع لبلبتلا ىذأ ةطامإ نع انب زجعلا
 ١ نم برقي ًآنمز ةيبرعلا ةغلل اهفورعم تدسأ نأ دعب .ةاونلا ذبن اهلك فورحلا
 .؟ديزي وأ ًآنرق رشع ةعبرأ

 لكل وهو .دحاو لكشب فولأملا اهمسرب ةيبرعلا فورحلاب ظفتحي نأ -2
 ر# تاملكلا بتكتو خلا... ح ج ث ت ب تاملكلا رخاوأ يف هب لومعملا اهمسر

 / 5” وا ةطقنب ىرخأ نع ةملك لك لصفتو ؛ضعب نع اهضعب لصفنم ةيلاتتم فورحب

 يمص” أ ل ي ع ج . ط خ لا اذكه ليمج طخلا ةرابع بتكت نأك ,ريغص طخ وأ ةزراف
 ]1 ري ليوستلا لك ةءارقلاو ةباتكلا ملكت عقاولاو ةقيقحلا يف لهسي بولسألا اذهو

 رثكأ ةباتكلاو ةءارقلا ملعت يف( لغارلاىلِغ سيل ذإ تقو رصقأي ةيمألا وحميو
 بتكي مث .ركذلا فنآلا لكشلاب اهمسسر ملعتيو.ةيئاجهلا فورحلا ظفحي نأ نم
 الو ةدايز الب آقطن اهنم فلأتَت يتلآ َفْوُرَحْلا مسرب اهتباتك ديري يتلا تاملكلا

 قبك الب ريصق تقو يف ةمألا نع ةيمألا ليزن نأ عيطتسن بولسألا اذهب .صقنا
 امس ةملكلا رصقو ؛طخلا لامج : امهتيمهأ امهل ,نيثيش هب رسخت انكلو ,ءانع

 |” نأ يفو ةزمهلل ًاصاخ آمسر  بولسألا اذه لوبق ضرف ىلع  حِرَتقي مث
 يف ًاهروهظ بعصي (ء): اذكه ةزمهلا مسر نأ ةجحي ,(ْو): اذكه ,تءاج عقوم

 يل <

 ط7 1 .ةملكلا طسو

 / ٌبحاص يأر اذهو  قولأملا اهمسرب ةيبرعلا فورحلا ىلع ةظفاحملا -3
 عفدتو ,زوعلا دستو ؛ةجاحلاب يفت اهيف ةفيفط تاحالصإ ثادحإ عم لاقملا

 7," نسحو لامج ىلع ةظفاحملا عم .اهدمأ لاطو ءاهجيجض الع يتلا ىوكشلا
 ريد : كلذ لصاحو ءطخلا

 #7 و |: ,تءاج عضوم يأ يفو ًاقلطم ( ١ ) لكشلا اذهب ةنيللا فلألا مسرت نأ -أ
 : تاملكلا بتكتف ءاهلصأ ناك امهمو



 نمقنما ..ىلعأ . قطعت . ىسوم . ىنب . افغ ٠
 (اصقتسا . اطعا . افطصم . اسوم . ام ءاصع . امر . اعر . ريع تت

 تناك امهمو تءاج عقوم يأ يف اقلطم (ؤ) لكشلا اذهب ةزمهلا مسرت نأ ب 5 0

 : تاملكلا مسرتف .اهلبق ام ةكرح وأ اهتكاوتحا 0

 ((ةيبر فدع يؤرق - الرف: لباس . لكم.+ لأن + قا

 : يتآلا هجولا ىلغأ

 ( ورب . ورم . ورق . ورق . لاس . لؤس . لؤس - قو

 ةيئاجهلا فورحلا رئاسك عقاوملا عيمكأ ّيق.بحاو لكشب بتكت يهف :

 مسر يف لاز امك ةزمهلا مسر يف - - هلاوقإدحالعأ لبلبتلا لوزي اذهبو .ىرخألا7<
 76-2 ئراقلا يأر وه امف :ةنيللا فلألا 3

 تاكرحلا عضوت نأ يأ .فورحلأ 5مل يق لكشي ام لكشن نأ - ج 1
 بتاكلا روصتي امدنع فرحلا ىلع ةدشلاو نوكسلاو ةمضلاو ةرسكلاو ةحتقتآ
 .لكشي ام لكشا ةدعاق ىلع ًايرج .هب قطنلا ةحص هيلع لكشي دق ئراقلا نأ

 وأ ةيطسو وأ ةيلوأ تناكأ ءاوس دحاو لكشب اهلك فورحلا مسرت نأ -4
 . نصغ : اذكه ًالثم نيغلاو, عاب . دعب . الع : اذكه ًالثم نيعلا مسرتف .ةيئاهن
 : يتآلا لكشلا دحوملا مسرلا اذهل راتخيو .غاص . دادغب
 د14 52 قار لام ندع ع د3 تورعاأ 3

 + ضو للفلتا وا ع تح كا دع نق نأ م1933 ل

 (ؤ) آضيأ اذكه ةزمهلا مسر حارتقا عم

 : ةيلاتلا تارابعلا ةباتكب بولسألا اذه يضاقلا ذاتسألا برجي

 ( ملاسا ره ركب ميلا راسن رراو نسانلا بك ميركل لمرلا )

 و



 :يتآلا لكشلاب بولسألا اذه بسح بتكتف

 ( لامن ه راكب م ٌوللُو ران ون وو سانلو بك «.ركدُو لم هُو )

 : يهو ريغ ال تاليدعت ةثالث عم ةنهارلا هتلاحب فولأملا مسرلاب ظافتحالا 5
 ًاقلطم ( ١ ) لكشلا اذهب ةنيللا فلألا مسر *

 .اقلطم ( و ) لكشلا اذهب ةزمهلا مسر *
 .صقن الو ةدايز الب ةدرفنم اهب قطنلا دنع ظفلت يتلا فورحلاب ةملكلا بتكت نأ *

 ثلاثلا يأرلا لصحي مل اذإ  سماخلا بولسألا اذه حجرأ ينإ : لوقيو
 : ةيتآلا بابسالل  نأشلا يوذ لوبق

 أ ةتهولاملا بولسألا ىلع ةظفاحملا  آ
 .ليوط نارم دع( ر قتسأ يذلا طخلا لامج ىلع ةظفاحملا ب

 يف لاكشإلا عقي الثل ءرضإحلاو نيب ةلصلا ىلع ةظفاحملا  ج
 ىلع ةظفاحملا نع انلدع ام آَذِإَلْيَجْلآ ذه رورم دعب ةفلاسلا بتكلا ةءارق

 .فولأملا بولسألا

 ةملكلا عمجل كرحتت نأ ناشلا تاذ تاهجلا نم لاقملا بحاص وعدي مث

 ٍةحاس نم لوحتلا ىلإ يدؤي ام قيقحت ىلإ رمألاب نيينعملاب بيهيو .يأر ىلع
 كفاّرحلاو ةيبرعلا ةغللا نأكو .هيف ةمساح ةجيتن ريرقتو لمعلا ناديم ىلإ ءارآلا
 امهنأ ةجحب ًامئاد امهرييغتب ركفن نأ بجي ناذللا ناديحولا نائيشلا امه يبرعلا

 ٌثكتشا دق ةيبرعلا ةمألا نأكو لب ...اننافجأو انمالحأ ناقرؤيو انلاب نالغشي
 يبرعلا فرحلاو ةيبرعلا ةغللا ةعاطتسا مدع نم وأ اهطخو اهتغل فعض نم

 . ثيدحلا رصعلا تابلطتمو يراضحلا مدقتلا ةاراجم

 رييغتل ةلواحم لك نإو .ريخب الاز ام يبرعلا فرحلاو ةيبرعلا ةغللا نإ...
 خيراتلاو ةيبرعلا ةغللا ىلع ًافوشكمو ًاحضاو ءادتعا ينعت يبرعلا فرحلا

 / , 7 يقيوكتلو ةمأ لك تاموقمل ةيلوالا ئدابملا نم يه يتلا يبرعلا ثارتلاو يبرعلا
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 نآرقلا بتكيس - ًالثم فيك - ثحبلا اذه أرقي نم لك لءاستي امك  لءاسقأ
 هذه دحأب مولعلاو هقفلاو رعشلا بتكو ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا

 ام لكب اهضحد انيلع متحت انتيلوؤسمو انتلاسر نإف اذل ؟.
 ةيلصألا مهفورح انئانبأ نيقلت ىلإ لبقتسملا يف رطضن ال ىتح ةوق نَمَنْينَوأ *

 هللا ٌردق ال اهبيلاسأ دحأب ّذخأ ول ةحرتقملا ةديدجلا فورحلا هذه بناج ىلإ دنا

 مدع يف الو ؛ةيبرعلا فورحلا دحأ مسر رييغت يف سيل وه انه مدهلاف

 هيوشت يف ىتح وأ .هتأدم يف ةغلابملا وأ فورحلا نم هريغ عم همجح قسلانت
 ةئيهلا وأ رهظملا أطخ نأل ... اريثك رمألا ناهل الإو ,ةفورعملا هتئيه وأ هرهظم

 سسحتملا ماعلا روعشلا هظفليو ؛قاوذألا هضقرتو ؛مايألا رورمب طقدتتي«. .,
 .رحلا طخلا ةرقف يف سداسلا بابلإ,ي اثاكذ امك ,يبرعلا فرحلا ةيلامجل-“* أ .٠

 مدهو م ثارتلل مدهو ٠ «ميؤكلأ نقلا نآآقلا ١ ٍلغلل مده وه انه مدهلا نكلو:“ ١
 انبتك تاهمأ نوطب يِف قي امو هانملعت ام لكلو خيراتلاو ةلاصألل 35 1
 اننأول ثدحي اذام .عيفرلا نفلا اذهل َعَبتحَملاَو َسراَدَلاَو ئراقلا اهيأروصت 6
 ىلع سماخلا وأ ثلاثلا بولسألاب وأ ةقباسلا ةسمخلا بيلاسألا دحأب انَدَحآ ؛

 يف امهانينبتو - يضاقلا رينم ذاتسألا امهحجري نيذللا صوصخلا هجو
 ىدم روصت ؟!.. انلافطأ تاضورو انسرادم يفو انسيراركو انبتك يفو انتاعابط
 لصنس انك يذلا طاطحنالاو مايألاّر م ىلع انسفنأ هب جزنس انك يذلا عايضلا

 ؟!. ةيبرعلا انفورحو انتغل ىلإ انيديأب اههجونس انك يتلا تانعطلا ىدمو ؛هيلإ
 اونيعتسي نأل مهعفدنس انك فيكو ءاندعب نم انثارت نوأرقيس اندالوأ ناك فيكو
 ال ىتحو ؛مهتمأ ثارتو مهتغل اومهفي ىتح ضرغلا اذهل دعت ةديدج سيماوقب
 .مهتادقتعمو مهنيدو مهدادجأ خيراتب مهطبرت يتلا ةلصلا عطقنت

 .هبكر يف نوريسي نمم هريغو لاقملا بحاص هيلإ بهذ ام لثم انبهذ اذإف
 ملحلا يردن نأ ريغ نم  انققحو .ًآمربم ءاضق اتفورحو انتغل ىلع ائيضق انكلا
 ةربخلاو لاملا نودصريو لب ,ةيبرعلا ةغللاو برعلا ءادعأ ناهذأ دواري يذلا



 هيلإ لوصولل ةثيدحلا ايجولونكتلا نم مهيديأ تحت وه ام لكو لاجرلاو
 بتكلاو فحصلا قيرط نع ةرشابم ريغ ةماده تالواحم ةمثو

 نم صوصخلا هجو ىلع ةفاحصلاو تالجملاو بتكلل ام ىفخي الف .تالجملاو
 يف ةمهاسملا ثيح نم هتائف فلتخمب ماعلا يأرلاو ئراقلا ىلع حضاو رثأ
 ضعب تبهذ دقف .قوذلا اذه ىوتسم عفر يف ةقالخلا ةمهاسملا وأ هقوذ داسفإ
 ةحيحصلا ةباتكلا بولسأ نع داعتبالا ىلإ يبرعلا نطولا يف تالجملاو فحصلا

 نم اهنمو .ةفرحم ةقيرطب اهنيوانع يف ةيبرعلا فورحلا نم ةعومجم تحرطو
 ىلع دمعق غلابلا ططشلا ىلإ تانالعإلاو تالجملاو فحصلا طوطخ يف اجل

 قباطيلو هتثيه وأ هلكش ناك آيأ يبنجألا فرحلا هباشيل يبرعلا فرحلا عيوطت
 ساسحإ يأ نودو ثارتلا ىلع فوخ ريغ نم ةيبوروألا ةيديرجتلا لامعألا
 قحصلاب عفدت ةضرغم ةيفخ ميت كلانه نأ ىلع لدي اذهو .ةيلوؤسملاب
 ئراقلاو .ئطاخلا هاجتالا اذ« لكم كح نأل ةيبرعلا تانالعإلاو تالجملاو

 ليمو عوزن هقامعأ يف - ديدشلا فّسألا عم. يبرعلا كلهتسملا اذكو يبرعلا

 انيلع عقيو !!.رورشلا ع 5 انهو ,يبنجأ وه ام لك ناسحتسالا
 هيدهتو اهفشك ةيلوؤسمو ءاهنم ريذحتلا بجاو طخلاب نييثعملاو داقثلا ىلعو
 يلاتلا لكشلا رظنا.اهيف ةئيدرلا بناوجلا نع ماثللا ةطامإو اهدقتو اهراطخأ

 !اذه راتهتساو ثبع يأ ىرتل ةيبرع ةلجمل ًآناونع نمضتي يذلا ( 465 مقر)

 .(465) مقر لكش



 ةنس ةرهاقلا نم يواكع سايلا انيلع هب جرخ ام ةمادهلا تالواحملا ن

 ةخوسمم ةهوشم فورح نع ةرابع وهو يقورافلا طخلا مسا تحت 38
 درونسو .فرحلا راوجب ليكشتلا هيلإ افاضم يبرعلا فرحلا ةئيه نمضتت

 كلت ىلعو اهيلع مكحلا ةمهم ئراقلل كرتنسو ,قيلعت نود طخلا اذه نم ةلقج 77+
 ةيقورافلا قوُرَْلا '

 ةماقؤاذاافرا فؤاناتلا كال ذذات غلاك اانا |
 ةّيقوُراَقلا فوئرُعلا َنِ فرخ هر هج

 يقورافللا طخلا فورح نم جذومت «(446) مقر لكش
 .(197* ةرماقلا .يراكع سايلإ . يقورافلا طخلا باتك نم)

 نب ىيحي لايخ هب داج ام ايضآ ةحمكدهلا تالواحملا نمو :

 نم ئراقلا هفرعيس ام اذهو ٠ .كلذ يف اكلت الالككجْل لايخ وهو , يبرغملا سابعلا+

 :يلي اميف ةنيبملاو ءاذ انسابعاهب» يتلا ةلواحملل هتيؤر لالخ_.-

 ا؟تفرعف رة از كيال رد معجبو درع 3

 هدداتو هدتلكوو كاك 9700 589 1691!

 سابعلا سب يخي

 .(علضملا لالهلا) هباتتك نم يبرغسلا سابعلا نب ىبحب فورح نم جفومت «(447) مقر لكش
 .(ميظم فلؤم يدتشقلقلا) ؛ هسحن يناثلا رطسلاو (ايهرق رئازجلا رصعتتتس) ؛ هسعن لوألا رطسلا نأ ظحاليو

 نطولا يف اهاودع ترشتنا يتلا ةريثكلا ةمادهلا تالواحملا نم كلذكو
 تالواحم  هيوشتلاو مدهلاو رشلا يف ًاضيأ نوكي قباستلا نأ رابتعاب  يبرعلا

 اهضعب نع ةلصفنم ةديدج ًافورح ثدحتسا يذلا اكيرمأب راطخ يرضن'

 ةبتاكلا تالآلاو ةعابطلا يف اهمادختسال ةيلصألا فورحلا نم ةقتشم ضعبلا

 دوا



 اطلاو جحمرغلا هللا دول ضر غلاتالواحلا

 (/ ' جرتقا يذلا رصمب يدجم دومحم سدنهملا تالواحمو .(#46 مقر لكشلا رظنا)

 ب ندنل يف يجاتلا ديمحلا دبعو راجرفلاو ةرطسملا لامعتساب ةديدج ةيدجبأ
 | يف يتباتيكلاو يتايجهتلا يل نوتديدج نوتقيرط» ناونعب آب اتك ردصا يذلا

 - ملا ةانابرع ذورد
 © ةءؤنانمو ةدذدوم ةديدج

 [١ برد ابحر ربح رحب
 م/م / ٠ ٠ ٠ ٠

 تتم ةمدخقم امم دامسفخل

 هك © لابط لظاب طبذل
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 23 ووو 183

 ل لق لزق زقل زل

 2س نال ف
 (مهم) مقر لكم

 2 1١ ًاًيئاجسنا مدعو ,نازوالا نعو فولاملا نع اهعضو يثلا فرحالا جورخ ظحاليو .اكيرماب راطخ يرصن ةلواحم
 1 اهموسر نع اهدامتباو اههسمو ؛ةيفاقثلاو ؛ةيوبرتلاو ةيوغللا اهتفيظوو ةيلصألا ةيبرعلا فورحلا ةعيبطا عم

 ةحمت ,ةضؤترم هفورح لعجت رخآلا فرحلاو فرحلا نيب ةلصفنملا تافاسملا هذهف 3
 را فورحلا عيمج يغلي هتلعج ةيدجبألا ددع راصتخا يف هتبفرف . اهدعاوقو ةيبرعلا ةبا

 يزل 9! اتفورجل زوجي ال اذهو اهتياهنلو اهطسوللو ةملكلاةيادبل دحاولا فرحلا مدختسي هتلعجو ةيئاوشع ةقيرطب ةدرفملا
 3 م( .(لبط .لطب .طبل) تاملكلا ظحال . ةييرعلا

0 



 يذلا ةحيرف سينأ كلذكو .رصمب يقوش ليعامسإو نيطسغأ فسوي كلذكو
 يلعو .ةيلاثملا اهتروص هيوشتب ةئتفلا ةراثإ يفو ةيبرعلا ةغلل هئادع يف ضافأ

 حرتقا يذلا يماحملا يربص نامثعو .رصمب يمهف زيزعلا دبعو ِمِراَجَلَآأ + 220
 تناكو .. . مهريغو مهريغو .ةيبرعلا فورحلا نمألدب ةينيتاللا فورحلا ماَدَختَسآ' ” ١

 ةيبرعلا فورحلا هيوشت يف ةبغرلا نع اهنومضم يف جرخت ال اهلك مهتالواحم --+-
 وأ - ةيلوقعملاو قطنملا نم ىندألا دحلا نع ةديعب  ةديدج فورح ثادحتساوأ 1 أ
 ةغللا ميطحت فدهب كلذو ةيبرعلا فورحلا نم الدب ةينيتاللا فورحلا مادخَتلسا ا

 رامثلا يتؤتل ةخوسمم ةهوشم ةقيرطب هتباتك قيرط نع يبرعلا فرحلاو ةيبزعلا؛”
 .نيح دعب ولو اهنم اهودارأ يّتبلا'. .+

 فورحلا ذاختا ,رصمب يمهف زيزعلا ءة>رتقا ام ةصالخ ناك دقل 5 اي

 ةلاسملو «نيحيحص قطنلا نمو ةبابكلا ان لكمتلل ةيبرعلا ةباتكل ةينيتاللا#ج< 33

 فورح نم اهيف امو ةينيتاللا فورحلا ذاخَتأ ساس ىلع ةيبرعلا ةباتكلا ريسيت_ 37#. 2-7
 ذاختا ةقيرط تدافأ دقف .. ايكرت تلم امك ةيبَرَعلا فورحلا نم الدب ةكرحأا كن 6

 يكرتلا لفطلا نأ ؛ىلوألا : نيتدئاف لاق امك  ةيكرتلا ةباتكل ةينيتاللا فوّرَكتلا

 ,اهيف فيرحت ال ةحيحص ةءارق باتك يأ ةءارق عيطتسي نمزلا نم ليلق دعب حبصأ

 فاضأو أمات نوكي نأ كشوي ًالاوز ايكرت يف ةيمألا لاوز :ةيناثلاو .همهفي مل نإو
 مولعلا يف فلسلا تافلخم نيبو ديدجلا ليجلا نيب ةلصلا عطقي ًالعف كلذ نآب

 تاهمأ عبطل دصري لاملا نم غلبم قافنإب هجالع نكمي نكلو .بادآلاو نونفلاو
 .ديدجلا ينيتاللا فرحلاب نونفلاو مولعلاو بدألا بتك تاهمأو ةيوغللا مجاعملا

 يلصألا مسرلا رهوج ىلع ىقبي نأ مراجلا يلع عورشم ةصالخ ناكو
 فورحلاب ةلصتم ةصوصخم تامالعو ةديدج تاكرح عضو عم ؛فرحلل

 ًابيعصت ةيبرعلا ةباتكلا ديزي هنأ اذه هحارتقا ىلع ذئتقو ذخأ دقو ؛اهب ةقصال

 متحي هنألو .ًاليوط ًانمز نويعلا هتداتعا يذلا مسرلا فولآم نع جورخ هنألا

 نم ئراقلا مصع نإ يذلا رمألا ,قطنلا بسح .فورحلاب ًالصتم لكشلا تابثإ

 دو



 امد ”ضغلا تال احلا

 امو عفري ام فرعي نأ نذإ هيلع متحتيس بتاكلا نأل ,بتاكلا مصعي الف أطخلا
 .فرحلاب ًالصتم لكشلا تابثإ عيطتسي ىتح فورحلا نمر جي امو بصني

 ميمعت ةيعمج هتردصأ هعفانمو ديدجلا طخلا ناونعب باتك ةمثو
 // ري  دقتعن »: لوقيف هتمدقم يف أدبي ةيرجه 1327 ةنس ةئاتسآلاب فورحلا حالصاو

 / نيملسملا رخأتل ديحولا ماعلا ببسلا وه ,يلاحلا طخلا لكش نأ ًامزاج آداقتعا

 ىلإ ةياهنلا يف وعدي مث .« شنت هنمو عجرت هيلإ اهلك مهرخأت بابسأ نأو
 لك عضي يذلاو يقح ليعامسإ روتكدلا هعضو يذلا ديدجلا طخلا ناسحتسا

 فرح لك راوجبو .اهريغب ةلصتم ريغ رطسلا ىلع ةيبرعلا فورحلا نم فرح
 / "7 ةباتكلا هذه نأل .كلذل حيرتسيو .ىرخا ةديدج لاكشأبو .هل بسانملا ليكشتلا

 7“ .ةيبرعلا ةقللاب اهنكلو ةينيتاللا ةباتكلا هبشت
 0100 باع تضاعتساو ةيبرعلا فووتكيا تكوت اهنأل ايكرت ىلع بتعن نحن

 ًايازملا نمضتتاال اهنأل ةينيتاللأ ٌوُرْكْلا للع بيعن نحنو ؛
 لازتخالاو راصتخالاو زاجيإلاك ةيبرعلا_دضورحلا اهنمضتت يتلا ةديدعلا

 ءاهتلاصأ دقفت نأ نود ةروص ةّيأب

 كزتن لهف .خلا ... راغصلا ميلعت
 / " ١ ] مدقتلا لهو .. انريغ فورح بويع يف سمغننل انفورح تازيمو تانسح

 |" " _ مغرب .. مهفورحو انريغ تاغلب ةقالمعلا انفورحو انتغل لدبن نأ وه ضوهنلاو
 .اهب نوديشيو اهنوحدمي عيمجلا نأ

 متاح يبأ هذاتسا ةرابع تاسباقملا هباتك يف يديحوتلا نايح وبأ لوقي

 دجن مل انيلإ ليخو ءانل رهظ ام ىلعف :٠ يهو ةيبرعلا ةغللا حدم يف يناتسجسلا
 ,؛جرادم ىلعأو ؛جراخم فطلأو .جهانم عسوأ اهنأل كلذو .ةيبرعلاك ةغل

 اذه اهلو .لمشأ اهفيراعمو ؛لغوأ اهيناعمو ,مظعأ اهؤامسأو ؛متأ اهفورحو
 ةغل اهتزاح ام ةيصاخ هذهو ؛لقعلا نم قطنملا ةصح هنم اهتصح يذلا وحنلا
 .« سانلا سانجأ مالك نم انناهذأ بحصو انناذآ عرق ام ىلع

 ٍماَضِقلا ةلواحم يف اوننفتي نأ برعلا ءانبأب رمألا غلبي فيك بجعأ يننإ



 برغلا ءانبأ مظعم نيب اذه دجن ال امنيب يبرعلا طخلاو_ةيبرعلا ىلع ” َ

 ىلع اونثأ برغلا ءاملع نم نوفصنملاف .انتراضحو انئارتل مهنم نيمهفتملاو و

 نم كلذ ىلع لدأ سيلو ... امهرحس اوكردأو .ةيبرعلا ةغللا ىلعو يبرعلا طخلا 0 ١

 يف مكحتيل طاطخلا نإو ٠ :  ريخ لك هللا هازج - تيراب قرشتسملا وق": 5

 وهو هسيساحأ يف يقيسوملا مكحتي امك آمامت اهبتكي يتلا ةيبرعلا ٌفرَحآلا تلك
 نم ةفيحص ىلإ ةرظن نإ لوقن نأ عيطتسن اننأ ةقيقحلاو .هتاذب آمغن غوضي

 ةرظنلا كلت هيطعت ام يسفنلا رورسلا نم يطعت يقوجلسلا رصعلا نم نآزقلا "3

 نب ناميلس هل بتك امنيح مورلا كلم هلاق امو .« خاب ىقيسوم نم ةفيحص ْنَلإ
 ,لكشلا اذه نم نسحأ ًائيش برعلل تيأر ام ٠ : دمتعملا ةفيخلا مايأ آباتك بهو ؛

 أرقي ال مورلا كلمو .« مهفورح لامج ىلع يدسح ءيش ىلع مهدسحأ نيو
 .هرهظم لامككتو هلادتعا هنم هقار امنإو يبرعلا طخللا--* 7” ليس

 ١ نس ةيسنرقلا ويطتلا ةلجم يف يتكوأم] يسنرقلا ماعلا لؤقيو 600
 اهدعاوقف .ةيبرعلا ةغللا لوصأ ةيبرعلا ةغللا نع .م1931

 ال داكي بيجع لكشب ةطوبضم لوأل ةدقعم رهظت يحل“

  2نإ ؛لدتعم دهجبو «ةليلق رهشأب اهليصحت عيطتسي طسوتملا نهذلا وذف ,َقَدَمَكَي
  1«يسنرفلا لعفلاب وأ ,يتانويلا لعفلاب سيق ام اذإ لافطأ ةبعل وه يبرعلا لعقلا

 .« اقلطم هيف ديقعت ال لهسف وحنلا امأ ,قاقتشالاب ةبوعص كانه سيل |
 يف ًاليمج ًآالوق ةيناملألا ةقرشتسملا لميش يرام ةنح ةروتكدلا لوقت امك

 ةيبرعلا ةغللا» : ةيناملألا ىلإ ميركلا نآرقلا يناعم وأ ميركلا نآرقلا ةمجرت ىلع اهتمدقم

 .« ةنجلا ةغل نوكت نأ دبال اهنأ الإ اهيف لوقأ نأ عيطتسا الو :ةياغلل ةيقيسوم ةغل
 ةغللا مده نولواحي نيذلا برعلا كئلوأ نم مالكلا اذه عمست نأ عقوتن انك 5 د

 مهبجاوو .. برع مهنأل انبرغتسا امل مهنم هانعمس ولو ,يبرعلا طخلاو ةيبرعلا
 نأ امأ ... يبرعلا فرحلاو ةيبرعلا ةغللا ىلع نيرويغ اونوكي نأ مهيلع متحي

 ةيبرعلا ةغللا نكت ملول نكلو !.. بجعلا وه اذهف برغلا لود ءانبأ نم كلذ عمست
 اذه لثم اولاق امل مهلوهذو مهتشهدو مهباجعإ اتراثأ ام امه ةيبرعلا فورحلاو
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 | اقل عقلا فلل سضرغلا تالاف 1

 ا ١]آ]آ -3
 نيثباعلا يديأ اهلاطت نأب ىضرناال نأو ءاهب نضنال نأ انب آيرح ناك اذل .مالكلا
 كالواحملا هذه لك نأ هللا دمحنو .بابسألا تناك امهم ةشئاطلا مهتالواحمو

 ةيبرعلا اهفورحو ةظوفحم ةيبرعلا ةغللا نأل ءاهريغو يه عيرذلا لشفلاب تءاب
 / ةيرق# .بوطخلا ترثكو رطاخملا اهلوح نم تدادزا امهم ةظوفحم

 // ___ ريسيتو ةيبرعلا ليهست عوضوم يف ضعبلا هب يداني ام ىلع ايرجو

 ٌروُص تاذ مهفورح اولعجي نأ ةيبرعلا ةغللا لهأ ىلع ريسعب نكي ملف ءاهتباتك
 .ياقفتم ةملكلا مسر لعجب كلذو ٠ ,راكتبالا نم يشب تاسابتلالا اهنم ىحمت ةلماك

 3 ا لّيكشت متحي يذلا ليكشتلا يأ بارعإلا ةبوعص الإ ىقبت الف ءاهقوطتم عم

 ! ريا طوق ىلع ةيراج قطنلا ةحيحص يتاتل اهفورحت ضعب طبضو تاملكلا زازا
 م ,/ ةمزال ةغل لكل نأ نوري ثارتلا ىلع ةظفاحملا راصنأ نم ةئف كانهف .بارعإلا
 | ري تاك امل كلذ الولو ٠ ,تامسلا كلكوتزاللا هذه نم برهم الو ةمس فرح لكلو

 آلإ ضعبلا هب يداني يذلا ديالا ٌلئيَستلا سيلف .ةباتك ةباتكلاو ,ةغل ةغللا
 ةغللاو .ةقيرعلا تاغللا ةقاك هنع هزدَبت اه وهو. .طابضنالا مدعو ةوادبلا ةمالع

 ًاطخو ةباتكو اظفل اهتداجإو َبآستكآ الإ تسيل لايجألا لك يفو ةمأ لك يف
 ابابكناو ةياردو ةسارد هبحاص نم بلطتي رمأ

 , نع رصاقو بعص يبرعلا طخلا عاونأ مظعم مسر ناب نوددري نيذلاف

 _ مسرلا ةبوعص نأل ؛ًادج نومهاو ةراضحلا اهنومسي يتلا ةبيكرتلا كلت ةاراجم
 ةيرعلا طوطخلا عاونأ نيب نم  كلانه نوكي نأ ىلع قفتا ام اذإ ةيلك ىشالتت
 نورهاملا هلوادتيو نوئدتبملا هملعتي ,يخسنلاك جراد دحاو مسر - ةريثكلا
 ",# قبتلف ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ةيقب امأ .بتكلا ةعابط يف نوعباطلا همدختسيو

 ., افرت نوكتل ةفورعملا طباوضلاو يلامجلا عونتلاو ةداجإلا نم هيلع يه ام ىلع

 56 .نيطاطخلا نم ءاشي نم هنع فرصنيو ؛ءاشي نم هنقتي أيطخ
- / 

_- 
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 ! "وأ «يليكشتلا نفلا» يف يبرعلا طخلا فرحأ لامعتسا عوضوم :ًاثلاث
 1 :«يباتكلا نفلا» ىمسي ام



 راطقالا مظعم وزغي اهراشتنا أدبو ءائيلع تعلط يتلا ةديدجلا رهاولخلا نأ
 لك راص ثيحب .« يليكشتلا نفلا ٠ يف يبرعلا طخلا لامعتسا ةرماظ «ةيبرعلا
 الو .اهمسري يتلا ةيئفلا ةحوللا يف يبرعلا طخلا فرحأ لخدي نأ لواحي نآتف
 18 ) و كلذب عرش نأ دعب امي
 ان سيولو ؛يلك لوب : لاثمأ

 بناجألا نيماسرلا ضعب ( م 1918 ) ماع نم ءا

 سويثامو .يناملألا رفاه لراكو ؛:نوسامو ءدر'



 لعل ظمأ يعل نغالامدقل تن
 ممم ||

 طخلا تاردق اومهلتسا نيذلا .. مهريغو مهريغو ءجنوتروهو «يبوتو
 هصئاصخ اولغتساو .اهل ةبكاوملا ةينهذلا ميقلا داعبأو ةيليكشتلا يبرعلا

 ,ةيئفلا تالكشملا يف ةيهانتماللا اهتيعاوطو هفورح ةيلباقو هلاكشأ

 ,يوغل
 "نفلا يف ب

 ًالو'برعلا ىلع ال ؛ث

 ميدقلا ذنمف ..نفلا اذهل هتيؤرو هتقيرط بسح همدختسا لكلاف ؛بناجألا ىلع

 لا وأ ديدجلا رمألاب سيل ثيدحلا مسرلاو يباتكلا

 نيئانفلا لعل لب.ىرخأب وأ ةقيرطب ةينفلا لامعألا لك يف مدختسي فرحلا ناك
 ةدهاشم نم هسمل اننكمي اذهو ؛لاجملا اذه يف قبسلا بصق مهل ناك برعلا
 احول ىلإ ةفاضإلاب ؛ةمداقلا تاحفصلا يف ةضورعملا تاحوللا
 52 : .(2) بناجألا نينانفلا لبق نكيَباتكلا نفلا يف ةينيتاللا فورحلا مادختسا

 نيبت ىرخأ

 لدعم !ءاوسما)ر (00 تللتوتدهتت#) باتك نع (2)



 .(401) مقر لكش
 اهب 101 - تللتوصسسم ى معدممب نعاس كممعتوسع امحلاو هو معالم تيدعاعمكب

 ما ةعوتطستع مممعاتم كان اطايلاتال ؟ةصددعصا 16 يرجو لب ءهجتنلتع# ءا لع دق طعاع





 (473) مقر لكش

 يح



 لعل فنياو ةيرغلا غال تل ضخما تالا
 ةدسشسلا(

 ريق. 886
 - 1 8 ةميساممع

3 8 
 اذ كهنع لع 206م6“ 85:1513] 6566565 م0م60 4105
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 َق الازو





 ىتح ءاهلاحرتو اهلاقتنا دازوَبَورَعْلا نّيناتْفلا ىلإ ىودعلا هذه تبرست مث
 ةغيصك يبرعلا طخلا لمعتسي ال ًايبرع آيديرجت آنانف ىرت نأ» ردانلا نم حبصأ

 نوداني نوريثك نوديؤم ةديدجلا ةرهاظلا هذهل حبصأ دقو .«هتبرجتل ةيساسأ

 يف اهتدارف اهل ةسردم لاقي امك  اهءاول عقرت ةيتف ةكرحل ساساك اهدامتعاب

 اهزاعش نينانفلا نم ةعومجم يهو .دحاولا دعبلا ةعامج ىعدت زييمتلاو ةدجلا

 دالبلا يف ثيدحلا نفلا هباتك يف يسنهب .د انل ركذيو .فرحلا مهلتسي نفلا

 دحاولا دعبلا ةعامج نإ : لوقيف دحاولا دعبلا ةعامج نع ًائيش ةيبرعلا

 لثمي آمومع فرحلاو يبرعلا فرحلا نأ ىرت فرحلا مهلتسي نفلا اهراعشو
 ةميق هنإ .. ةراهمك سيلو ةميقك ينفلا نومضملاب رصاعملا نفلا ةيانع ىدم

 ديعس لآ نسح ركاش لوقي امك ًاينومضم ًالكش هنوك ىنعمب

 يق هلو ,ةيعادبإ ةجلاعم لكشلا ةجلاعم يف لخدتي نأ يه نذإ نانفلا ةمهم

 رحلا ليكشتلا ةسرامم ىلإ ةيقطنملا ةمظنألا

 ع



35 
 يف ننفتلاو عاديإلا نإف ,ةينفلا ةيبرعلا ةيصخشلا تنوك دق اهلامك ىلإ ِتلِصو 003

 غيصلا نمض جمدني يكل ةيديلقتلا لوصألا نع آمامت جرخي دق طوطخلا ميمصت 0 1

 .ةيديرجتلا ةيدقل"#++ 07
 اذه ةيعرش لوبق ىلإ انعباصأ فارطأ نم اندشي نأ يسنهب .د لواحيو ن1 ا

 نومضم وأ عوضومك سيلو ةتحب ةيليكشت ةميقك فرحلا لامعتسا يأ ,هاجتالا 3-0

 مدخي يأ هسفن مدخي نأل ىعسي يذلا رحلا طخلا مادختساب انبلاطيو .يوَقل ' ١

 .ةينفلا ةروصلا هذه معديو يكذي يكل يونعملا نومضملا آكرات ةينفلا ةروّلا 8
 يكيسالكلا يطمنلا طخلا نع نيرصاعملا نينانفلا فارصنا نإف اذكهو :: لوقيف: ” 2

 ةيبرعلا ةغللا ةميق هنومضم يف لمحي فرص يعادبإ لمع وه ءرحلا طخلا لإ: م

 لوؤسم نف كلذب وهو ؛ةلاصألا طابري م كَوُهَمْحو نانفلا نيب طبرت يتلا ةبوتكفلا- 7
 .« نيثيدحلا نينانفلا لامعأ ىلع رطيس قالا ارجملا نفلا ةيناجمل آدح عض,“

 نع اوقرصناو يبرعلا فرحلا اومهلتسا لإ

 فرحل وأ .. رحلا طخلا اذهل رثآ "يآ ركل احلا ىلإ يكيسالكلا يطمنلا طخلا

 قب وزخ مهملصم لام ىف دنت مل 11 قورحلا ةليسقب يق هم: نات بلا

 ... ىرخ فختو ةرات دتشت فورح ةئيه ىلع ةينول
 نفلا يف اهيشاحتب يدانيو تاظحالملا ضعب يسنهب .د انل لمجي مث

 : يشاحتب يداني وهف ,ةليصألا ةيعادبإلا هتعنص نفلا اذه ذخأي يكل يباتكلا

 لمعلا اذه جرخي يذلا ةينفلا ةحوللا يف ليمجلا يطمنلا طخلا لامعتسا 1

 .ةيباتكلا ةفصلا يف هلخديو ةيعادبإلا هتفص نع  هلوق دح ىلع

 ةدوصقم ةباتك مسرو ةملكلل يوغللا نومضملا حاضيإ ىلع ديكأتلا 2 0007
 .عوضوملا لامجب هلاغشنا نم رثكأ اهيلإ رظانلا لغشت

 «نفلا يف ةفورعم ةبيرغ غيص ىلع ةيبرعلا ةملكلا وأ يبرعلا فرحلا قيبطت 3
 .ةجرادلا سرادملا ميهافم يف تاملكلا هذه لاخدإ وأ

 يف ليمجلا يطمنلا طخلا يشاحتب يسنهب .د يداني اذامل بجعأ ينإ



 نع فوزعلاب طورشم ةينفلا ةيباتكلا ةحوللا نيوكت لهف ؟.. ةينفلا ةحوللا عنص
 - ًأخسم طخلاو ًازاشن فرحلا نوكي نأب طورشم وأ !.ليمجلا فرحلا مادختسا

 ا نمو ةحابقلا نم هئاقب تاموقم ريعتسي انف فرعأ ال انأ ؟!.. ءاقرخ ةباتكلاو

 / : .ليمجلا لصالا هيوشت
 '#*ر# _ ,ةليمجلا فورحلا اهنيوكت تاموقم يف لمحت ةليمجلا ةينفلا ةحوللاف

 2 ليلَظألا طاطخلا نإ .. اهرارمتسال ةقيرعلا تالالدلا لك كلمتو ؛ةلاصألا لمحتو

 يصل ةيكّيسالكلا ةلحرملا نم يديلقتلا يبرعلا طخلا نفب ضوهنلا ىلإ ىعسي يذلا وه

 | مح ر#/ لامعألاو تاحوللا قاطن يف هريوطتب كلذو .ثيدحتلاو ةرصاعملا ةلحرم ىلإ

 / "2. يف ةليمجلا هفورح فيظوتو ؛يليكشت نف ىلإ يكيسالك نف نم ةريبكلا ةينفلا
 راقت / فوزعلا وأ ,ماع لكشب طخلا سسأو دعاوقب ساسملا نود ةينقلا ةحوللا نيوكت
 002 لا ها مو عسل

 ملو .ثارتلا ننس ْمشِْهبيو .فاوركحلا السكَل ملو .أزاشن بتكي مل نم لهف
 4! هل نق الو ةحول ال ءلوصألا قّرْخَي

 يضاملا نع لصألا قبط ةْحّست َنوكَت آل اَنيلع مثحي ينفلا عادبإلا نأ حيحص
 نأ لمح ام لكبو .. هيف ام لكب هراضحتسال ًامئاد ثهلن الأ انم بلطتيو .هقئاقد لكب

 0 1 «عونتن نأو نيابتن نأو يضاملا نع فلتخن نأ انم بلطتي ينفلا عادبإلا نإ

 م |/ ل, ةحوللاف .لمجألا وحن نيابتلاو ءلضفألا وحن عونتلا نوكي نأ
 مر هتئَّسو طخلا دعاوق مارتحا نم دب ال نكلو .ءاشي امك هيف كرحتي نا

 نكلو
 ١ ءاضف

 7 1 هيذهل ايندلا دودحلا مارتحاو ءانرصب مامأو انتليخم يف فورحلا تصقر امهم
 / ه4 . .ةئيهو دعبو لكشك فرحلا نم هماهلتسا نكمي ام ماهلتسا مث .. دعاوقلا
 "1 4 , ةحوللا عنص يف ليمجلا يطمنلا طخلا لمعتسي نا عيطتسي نانفلاطاطخلاف

 6-1 .ةيعادبإلا هتفص نع لمعلا اذه جرخي نأ نود ةليمجلا ةينفلا
 1 1 .ةحوللا يف ليمجلا يطمنلا طخلا يشاحتب يداني يسنهب .د ناك اذإف داس

 درب | ,ليمجلا يطمنلا طخلا عم الإ نوكت ال ةينفلا ةحوللا نأب يدانأ انأف .ةينفلا
 0 | | "راف لمجأ يدترت نأ بجي .. سئارعلاك يدنع فورحلاف ... ةليمجلا فورحلاو



 .اهيدل ام لمجأ ةيدترم لظت نأ دب الف ءروطسلا دشح وأ تاملكلا ماحز نيب تروي

 « اهيضامو اهتلصو اهبسن ىسنتف قرولا ىلع ركنتت فورحلا كرتأ ال انأ 8
 ؟. اهمسا ام فرعت ال ةيركذت ةلفح يف اهنأكو ةهوشم ةمهبم ةقيرطب ئكقتو © .

 نأ يدنع سأب ال ؟!.. اهتلئاع يه نمو ؟. هجتت نيأ ىلإ الو ؟.نوكت نمر
 عاضوأب ضعبلا اهضعب عم لخادتتو مغانتتو قرولا ىلع فورحلا صقارتت-*----

 .امامت اهتيثورقم دقفت وا اهتثيم هوشت نا ريغ نم نكلو .. ةذاخأ ةعيدبأ |٠١
 طخلا ةردق رمثتسي يذلا وه :٠ اقول ردنكسا روتكدلا لوقي امك ؛ليصألا نانفلاف ”* 7١

 «كاذو ضرغلا اذه نيب ءوهو .تاحوللا كلت ةعانصل ةيوبرتو ةيخيرات ةفيظوا: م
 وأ ةيبدأ ةلوقم نم ةراتو ؛ميركلا نآرقلا نما ,ىرخأ ىلإ ةرابع نم لققتيم<24 !*.

 3 رغاش نم ةراتؤأوةيم انس م
 ءارو نماكلا لامجلا .ندملا نيب اهرفاسمل :ارل حرشي نمك ؛كلتو ةلقنلا

 يراضحلا ءانبلا يف لخدت ةينفلا حولك" هطحَم ولت ةطحم ,كلت وأ ةطحُملا:ها _
 عدبملا نانفلا نإف ةلاحلا هذه يفو .ةديصقلاو ةياورلاو ةصقلا نأش اهناش ةّمآلك +

 نطولا هجو وه املثم هنطول يقيقح لوسر وه ًاخيراتو ابعشو ًاضرأ هنطو ىلإ يمتنملا .:
 ةملكلا يف امك ؛ةطقنلا يف امك ,فرحلا يف قرشي نطولاف ؟. هتدارإ ىتحو هبلقو هنيعو ا

 لقتني نأ «ينفلا لمعلا اذه بحاص عيطتسي امدنع ًاديدحت .ًاعاستا دادزيو .ةرابعلاو' /

 .« ةيرصبلا مهتركاذ ىلإ وأ ؛مهبولق ىلإ وأ ؛عيمجلا نويع ىلإ ؛هنطوبإ
 يتلا ةينفلا ةيطخلا تاحوللا نم ريثكلا ةيلاتلا تاحفصلا يف انتبثأ دقو

 ,ةلوبقملا هرطأ نمض ليمجلا يطمنلا طخلا اهباحصأ اهيف مدختسا.«-

 مظعم يأربو ”قحب انورثأو ؛ةيئزج وأ ةيلك ةروصب طخلا لوصأ اهيف اوجهنو

 نومضملاو لكشلا نيب عمجت يهف .. عادبإلاو لامجلاب مستت لامعأب .داقنلا

 ةميلسلا ةيؤرلا ىلإ هدشيو هيذغيو رظانلا ديفي نزتم يقيسوم قفاوتبا
 .قوذلا داسفو رادحنالاو فرجعتلا نع هدعبيو ئداهلا عابطنالاو.



 و



 يدوعسملل ةحول .(444] ملك“ 1
 (لدر لناس مالكا يدير

 يدوعسسلل ةحول .(485) مقر لشي
 (اذوب لا



 ءريل تضم ات الو اهنا رع رطااو تيمرغا ةغللامع







 كل ل
 دن

 مهلامعأ يف يبرعلا فرحلا اومدختسا نينانفل لاوقألا ضعب انه ضرعنو .«

 ةيغب تدرو امك اهضرعو اهضعب ءازتجا ةرورض انيأر ؛ةيليكشتلا مهتاجولو
 نولواحيو اهباحصأ اهفسلفي فيكو .ةينفلا تاهاجتالا كلت يمارم فقتنك" ++.
 .اهيف قارغإلاو اهمادختسا اورربيل اهيلع ةيعرشلا :

 مهلتسي نفلا مهراعش نويقارع نونانف مهو  دحاولا دعبلا ةعامج لوقي

 يف نومهاسي نيذلا نينانفلا نم آفيفل نحت  مويلا انسفنأ دجن اذكهو ب 7+

 يقئاثوو ينف ضرعم ةماقإب نيمزلم ةيليكشتلا مهلامعأ ربع فرحلا نادل +

 ل ا 0 ٍتحتو دحاؤلا دعبلا ضرعمت طوب مج
 نو ناسا زب الا نينمثم .ةتحب 0

 نفلا يف ةيلكشلا هتناكم ثيح نم كلذو عاقيإو ةكرحو طخك هتيهام هيف يك <>

 حطسلا ةلازإ ةباثمب هنأل ءيديرجتلا نفلا ىلإ لخدم ةلاحلا هذه يف وهف .درجملا
 ىلإ كلذ ربع لصت فوسف حطسلا ديرجت تقدهتسا تنأ اذإف ءيريوصَتَلِا
 ام رادقمب :ًاعاقيإو ةكرح هنوك ثيح نم طخلاب نمؤأ يننإ رخآ ىنعمب وأ .طخلا
 يف فرحلاف .« ةمالعب سيلو دعب وهف ًاضحم ًايديرجت ىنعم هتاذ دحب هنأ كردأ

 وه ثيح نم دعب وه .يوغل وأ يظفل ىنعم هل سيلو دعب وه مسرلا ريوصتلا 72 م
 ًاحطسم ناك دعبلا يئانث ناك اذإف .درجم هنأل دحاو دعب هنكلو ,هاجتاو ةكرمت +7

 مسرلا ريوصتلا ةسرامم نإ .ًايسدنه ًامجحم ناك دعبلا يثالث ناك اذإو .ًاددحت#

 ”نواجتم نائف ةيلقعل يبيغ رارمتسا يهو .ةيفوص ةسرامم يه دحاولا دعبلاب
 روطي نأو ؛هروذج نم هلوصأ يصقتسي نا ليبس يف يبسنلا هعقاوو هتاذا
 وأ دحاولا دعبلاب ريوصتلا نإ .ينوكو نمؤم نآثف ةيلقع : هرامث ربع هعادبإ.



 نف وهف ؛ينامز هتاذ دحب هنكلو ءناكملا يف عقي يتف لمع وه فرحلا ريوصت
 كرتي ةدوقفم ةظحل وحن راسم ٠ ينفلا هلكشب فرحلاف ينامز لكش يف يناكم

 « هيف دجوي يذلا نمزلاب هتقالع سرامي لظي امئيب ,يناكملا هدوجو كلذ لالخ
 فرحلا ذاختا اهب دصقي ةركفك دحاولا دعبلاف نذإ .يوازعلا ءايض لوقي امك
 .ةيلكش ةميقك طخلا ىنعم ىلإ لوصولل قالطنا ةطقن يباتكلا

 أنلاةبسنلاب امأ ٠ هلوقب دحاولا دعبلا ةعامج جهنم نسح ركاش حضويو

 .ثازتلا ةيوه كاردإ ىلع دمتعيس انفقوم نإف نفلا يف فرحلل نيمهلتسمك
 ةيراضحلا انرصانع نم رصنع مهأ سابتقا ربع هعضن يذلا نهارلا يبرعلا

 عضو وه هبعلنس انك يذلا رودلا نإف نذإ .. يبرعلا فرحلا وهو الأ ةيركفلاو
 .« فرحلا ماهلتسا ىلع دمتعت يبرعلا نفلا يف ةرصاعم ةسردمل ىلوألا تانبللا

 امنيح ةيفورحلا ةحوللا يف بسيتكت ملاعلل ةيقطنملا ةلمكتلا نإ » فيضيو
 ةميقك قرحلا ةلكشم نإ ؛ هلوقبأ ف دي مثإ .«نيودتك ةغللاب هتلص فرحلا دقفي

 ًالاجم هرابتعا يضتقي بسحف
 ةيبرعلا انتراضح يف تايطعملا ّلكب يحور مخزو ةينهذ ةكرح لاعتفالا
 هقافتها ريع فشتكي مويلا يقورحلا نانفلا نأ ٠ ىلع دكؤي مث .« ةرصاعملا

 ةيعوضومو عادبإلا ةيرح كالتما يفو صالخلا قيرط يناسنإلا همازتلاب
 .«آعم ةيراضحلا ةيصخشلا قيقحت

 اهلآلغتساو يبرعلا طخلا فورح لاكشأ ماهلتسا ةكرح ترمتسا دقو
 رهظ دقو ؛رصاعملا مسرلا بيلاسأو سرادم ةبكاومل ةينفلا تاحوللا يف

 يماسو ءنسح هط دمحمو «جارسلا لامكو .هديس فسوي .د لاثمأ نوريثكلا

 باهولا دبعو ؛يلابحلا نيسحو .يدجنلا رمعو «نيربشو ؛ةدوج يحتفو ؛عفار

 .هّللا دبع دماحو ؛يناليك نمحرلا دبعو ؛ينغ دمحمو ,يرصانلا عفارو ,يسرم

 فادغ يلعو ءايروس نم طوؤانرأ رداقلا دبعو ,دامح دمحمو ؛ليعامسا مهدأو
 نم لقع ديعسو ؛سنوت نم يوادهملا اجنو .ندرألا نم ماحللا قيفرو «نميلا نم

 ينم مهريغو مهريغو ؛نيدلا زع دمحأو ,ضوع نيمأ لامكو ؛مونغ دمحمو «نانبل



 يف همادختسال يبرعلا طخلا رايتخا ىلإ نيرصاعملا نينانفلا هاجتا نإ

 لامعألا زربأ نأب مهتعانق هعفاد ناك ؛ليكشتلاو نيوكتلا يف ةريبك ةيعاوط نم”
 نونفلا ىفصأو ىقنأ هنأل ؛طخلا وه يبرعلا ثارتلاو يبرعلا خيراتلا يف ةينغلا

 اريبعتو ًاقدصو ةلاصأ اهرثكأو ًافْيِمْجَ

 ةحوللا مسر يف نينانقلا ضعيل ةيطخلا تالواحملا نم مويلا هارن ام نكلو

 تقفو دق ةيفورحلا ةحوللا نأبو ةلوبقم اهعيمج اهنأب مزجلا نكميال ةيليكشتلا #

 .انفلا دامتعا وه كلذ لف“
 ١/ ىلكك ال|.طقف تاراركتو تارادتساو/-

 !الاو حوضولاو ةيئورقملا ..

 ببسلاو ... يبرعلا نطولا يف رصاعملا ناسنإلاو ةيموقلا نانفلا ةيوه ديدحت ّيفا

 داعبأو حوطسو تاحاسمك فو رجل
 هتاموقم نم ثارتو ةلاصأو نفك اح

 ةميقك فرحلا مادختساو..ةيطخلا طباولا
 .ديعب نم وأ بيرق نم هكلف يف رودّتو َهَيكاَحَتَو َتَرَكلاِب طبترت ةيراضحو ةيلاَمج

 اهتركف نأ وه اهلوادتو ةيديرجتلا لامعألا هذه عويش ببس نأو امك
 امو يبوروألا مهولا يف شيعن انلز ام اننأ كلذ ؛ةيبوروألا دالبلا نم ةدروتسم
 يرديحلا لوقي امك  انعضي اذهو .هتايرظنو هتاريسفتو هئارآ قانتعا لواحن انَلْز

 ةشياعمل ًالعف اوعس دق نينانفلا ءالؤه ناك اذإ امع لؤاستلاو كشلا عضوم يف -

 عستت ملف . جراخلا نم هيلع اوطقس مهنأ مأ .هتايطعمو مهثارت لالخ نم مهرصع
 ءالؤه رثكأ نأل ,رصعلاو ثارتلاو عقاولا يف مهسفنأ كاردإ يف ةياغلا مهل

 يف اوصوغي ملو ؛يلك لوب تايطعم طيحم مهلامعأ يف اوزواجتي مل نينانفلا
 امم ريثكلا ريثكلا اتيدلف .ةذاخألا ةيحورلا اهداعبأ فافشتسال ةيثارتلا مهنوئف'

 دبع يسنوتلا نانفلا هلاق ام ينرضحي انهو .ابوروأ ىلإ ىتح هردصت نأ نكمي
 ةقرسلا اونسحأ دقلو انثارت نم ريثكلا اوقرس نويبرغلا نونانفلا» : رامع ديمحلا
 .. مهنونف ةضهن يف ميظعلا ثارتلا اذه لالغت سا يف آضيأ اونسحأو



 لع ظكاوٍسرعلا نغللاءرتل تضل شالوا
 هسسمسسسلا |

 ,ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفرخزلا نم تطبُتتسا ةحجانلا ةديدجلا ةيبرغلا بيلاسألاف
 .يبرعلا طخلا نونف نمو ؛ةيرامعملا ةسدنهلا نمو ؛يراثآلا يبرعلا تحنلا نمو
 ,ليصا يبرع وه ام اهتم جرختسيلال بيلاسألا هذه لغتسا هنإف يبرعلا نفلا امأ
 طابترالا ةيضقف .يقيقحلا ثارتلا نع ًاداعتبا دادزيف يبرغ وه ام اهنم ذخأيل لب
 « ديجملا ينفلا ثارتلا اذهب نيئانفلا ناميإ يف نمكت ثارتلاب

 دعب لواحي ةموسرملا تاحوللا مامأ  يفيفع يزوف لوقي امك -صخش لكف
 كو -هرطن ةهجو نم -ًالامج اهنم فشتسيف هئادجو سمي ءيشب سحي نأ ةدم
 يذلا نانفلا نيب ةدوقفم ةقلحلاف .نورخآلا هاري ام ريغ آئيش اهيف ىري صخش
 .انفلاف ءاهاري يذلا دهاشملاو ةحوللا مسر

 هتانوكم نم ءزج نم وأ لكشلا اذه نم هسفن هب ترثأت امب سحيف ىري
 ذللا ةرابعلاو ةمهبملا ةملكلا
 ةحضاولا ةملكلا نم ةيباتكلا ةينّقلا ُهلاَمْظ"يف|لقتنا نم نيرصاعملا نينانفلا نم

 يف ةقرغم ةيديرجت تاحول جرخأو َمسلطلا وأ زغللا ةرابعلاو ةمهبملا ةملكلا ىلإ
 اينف عيزوت وأ ؛ةنولم وأ ءادوس عقب اهتأآ َىَوَس ؛ىنعم وأ فده يأ لمحت ال ديرجتلا

 جي حلصت ناولألا نم ةعومجمل
 - نايحألا ضعب يف -

 الو . ةفزغ رادج نييزتل
 براجت ىوس مهجاتن لثمي

 يعولا نع ةديعب ةيلكش
 الو ,نومضملاو ةلاضألاو

 بيرق نمال ثارتلا مدخت

 دهاشملاو ؛هسفن يف امع ربعيف مسري ن

 لاكشألا رظنا) ديعب نم الو
 ىلع (509 ىلإ 496 ماقرا

 .لاثملا ليبس



 ةحولل داقنلا حرش

 تاحول حرش يف ًريثك اوننفت نيللحملاو داقنلا نأ ركذلاب ريدجلا نم
 يق ًاريثك اوغلابو :ةينفلا مهلامعا يف يبرعلا فرحلا اومدختسا نيذلا نينانقل

 اهحرشل ةقمنملا ظافلالاو ةقاربلا تاملكلا رايتخاو لامعألا هذه فصو

 اهريسفتو
 دحأ تاقيلعت اهنم لك عمو .تاحوللا هذه نم ةعومجم يلي اميق درونسو

 ةحول لك ليلحتو فصول اهلوانت يتلا نيينفلا داقنلا



 ليعاطكاو
 سس 0|

 دقانلا قيلعت صن
 سكعي ام ردقب يلكشلا كَوِهاِظ نصي ومع ةحيدم دنع فرحلا »

 هب اهلاعفناو هنع ةماسرلا تاعابطنا

 ةلالد هيلع لدت الو هب يحوت يهف

 دقانلا قيلعت صن
 يدومح ليمج دنع ةملكلا ٠

 اهقورح راوح نم اهتيلامج بستكت

 ةيعاقيإ ربع ضعبب اهضعب لخادتو

 « زوربلاو نينرلا ةديدش



 دافي نأ لواحيف ,يرون خيشلا ةبيتق اما «

 هسيساحأ نع ريبعتلا يف يبرعلا فرحلا نم

 تاجلخ نع ريبعتلل دجو فرحلا نآل ,ةيلخاَدلآ

 الكش رثأتي هرودب وهو .ركفلا تانونكمو سفنلا

 ,هتيسقنو ماسرلا ريمض يف لوجي امب امسرو

 ضفري نأ لواحي ناك هنأ نم مغرلا ىلعو
 قيثكتل ىعسي نأو يسدنه لكشك هعم لماغتلا

 يقب دقف يراضح قولخمك هلامعأ يف هروضح

 هنإو ؛ةيسدنهلا هتاليكشتل ًاريسأ هدنع فرخلا
 يرون خيشلا ةبيتق نافلل ةحول .(501) مقر لكش

 هريوطتلَيق زفوتي يذلا يفاكلا تقولا دجينل

 «٠ يراضح قولخمك

 دقانلا قيلعت صن

 نسح ركاش لامعأ َىَلَع
 نسح ركاش سمتلا »

 ققحي نأ هلامعأ يف فرحلا

 هلاكشأ طسباب هدوَجو
 , لافطألا ةباتك يف ةلثمتملا

 لقنت ةيريبعتلا ةبغرلا ثيح

 فرحلا لكش ىلإ اهتاجنشت

 ءارو ام ىلإ ريشتل ةيوفعب
 لاعفنا نم ةملكلا وأ فرحلا

 ةزراجيام ةزيككو فاعل
 ديعسلا لآ نسح وكاش يقارعلا نافلل ةحول ,(303) مقر لكش



 نيدعب نيب ام جزميل ؛ةريخألا هلامعأ يف رمألا وه امك ؛ميدق رادج يف قش

 دعب زجوي يوئعم زمرك هيف لمأتلل نمزو ءعوضوملا يف دكأتي نمز «نيينمز

 ىزغم يف هداعبأ لكب ثارتلا نيب ام طبري كلذب وهو ءيفوصلاو ينهذلا ةحوللا

 نع ريبعتلا يف قلطم مادختسا يف ةرصاعملا نيب امو ؛هتالالدو هانعمو فرحلا

 همازتلاب همامتها ربع فشتكي مويلا يفورحلا نانفلا نأ ىلع آدكؤم .كلذ

 قيقحت ةيعوضومو عادبإلا ةيرح كالتما يفو صالخلا قيرط يناسنإلا
 ًآاعم ةيراضحلا ةيصخشلا

 دقانلا قيلعت صن

 وهف ءقلطم لكشب نسح ركاش نم ضيقنلا ىلإ بهذيف يوازعلا ءايض امأ
 ينوكلا رهوجلا ثيح يبرعلا نفلا يف ديرجتلل ةديدج ميهافم ةفاضإ نع ثحبيال
 ديكأتب لوقي هنإ لب ؛اهتيتفتو اهتئزجتب اهرسفي نأ ضفريو ءايشألا لك عمجتسي

 ضعي ىلإ ًاضعي اهمظتنيو اهنم الك قرتخي نمزلاب رعشتل ىتح هداوم تايئزج

 يس



 اهترصاعمب رعشتو اهتيبرعو اهتيمالسإب رعشت ةحوللا ةيروشآب رعشتراط#ردقبف

 دودح يفف ؛يليكشتلا لمعلا يف ديدج روظنم ىلإ لوحتي نأ اهيف نمزلا داكيل ىتِح
 اهلالخ نم ققحيل اهتايئزج قلستي ةبرجتلا ةفاح ىلع فرحلا نوكي نكمملا
 يف يمرم هدنع فرحلاف .هل ديدجلا دوجولا نمض اهتيطرش بستكت يتلا هتادتخو

 رواحت ةديصق نم ًاعطقم وأ ةيرعش ةلمج وأ ةملك هب عفد كلذ نع رصق نإق ةلمج"

 .اهيف || ةيريوصتلا تايئزجلا ةيساسح عم مءالتت ةغلب ةعزوتملا موجحلا

 تايئزجلا ةدحو ىلع ديكأتلا ىلع هيدل آديازتم اليم دجن ؛ةريخألا هلامعأ يفآو

 ,ةيناث ةيحان نم ةحوللا ةيلك يف اهجامدناو اهكسامتو ,ةيحان نم اهتيلالقتساو
 نيتكرح هلامعأ نم لمع يأ مامأ كرحتي نأ اهيف لمأتملا ىلع ضرفي ُديِلَحِب
 اهنيماضم باعيتساو تاملكلا ةءارقل يعسلا دحل ةحوللا نم برتقيف نيتف داما

 نم اءزج هفورحو ةيرعشلا هتايبأو هتاعلك زيظت ثيح ىلإ اهنع داعتبإلا مث نمو

 .« ىرخأ ةرات اهتغايص ديعت نأ ةّرات ةكولل| كيكفت كيلع ضرفي هنإ يأ «لك#"

 .(يرازعلا ءايمح يقارعلا نافلل ةحول) .(ة0) ملر لكش



 لعل لظلمأو.ةيرفلا طهالاءدتل ضخما تالاف
 اكتتت

 دقانلا قيلعت صن
 هدنع دجنف يوادهملا اجن امأ ٠

 يف ثارتلا ةيؤر نم بارتقالل ىعسم
 بولسأو فرحلا مادختسا لاجم
 يف اهمادختساو ةيبرعلا ةباتكلا

 ةبوتكم يه ام لثم ىلع ةليوط ةطرشأ
 تناك نإو ةيبرعلا ةينيدلا ةرامعلا يف

 لب :ةءورقملا ةلالدلا يف اهسفن بهتالا
 « اهل ةيلكشلا ةنونيكلا يف

 دقانلا قيلعت صن
 زربأ ةلحن هيجو نوكي داكيو»

 اومدختسا نيذلا نينانبللا نينانفلا

 هبورض نمض مهموسر يف طخلا
 ةعقرلاو خستلاو يفوكلا يف ةددعتملا

 عباطلا تاذ ةيفرخزلا هتاريطأتو

 لالظلاو ئتانلا يسدنهلاو يقيروتلا
 هتاملك ديسجتل اهتفاثك يف ةجردتملا

 امم ؛ةيظفللا اهتالالد زوربو ءاهفورحو
 رارسأب ململا قذاحلا عئاصلاب هزيم



 آحونج يرصانلا عفار دنع ىرن ٠
 يحوتسي نأ ىلإ هتاعادبإ ضعب يف 5

 فرحلل يتوصلا سرجلا تايعاَدت#

 ةيلكش ةيريبعتو ةيعاوط ىلإ ةفاضإلاب
 ةوق ززعي امب امهنيب جزملا نم

 امتإ همسري ذإ نيسلا فرحف .هريثأتإ

 فيسلا يف هتقفار تايعادت ربع مشوي

 نم ضرقيو نيكسلا وأ نانسلا وأ
 هسرجب نإ :فرحلا اذه ةردق كلذ لالخ

 نإ تانملكلا تايعادتب وأ :يتوضلا-<“

 ]ىلع :ةننسملا هلكش, سوؤرب
 يب ام اققاوت قلخيو ءفرحلا هلزتخا _ 2+

 :دقانلا قيلعت صن
 ميهاربإ دهج دقل

 ةديدع تالواحم يف يحلصلا

 يبرعلا طخلا تايلامج سردل
 امدختسم هتانيوكت تاموقمو

 ةيبيرجت ةيطغأ يف كلذ لك

 ىلع زيكرتلا ىلإ اهيف ىعسي
 لالخ نم يسحلا عباطلا زاوبإ

 دقل : لوقي وهف ؛طخلا ةيلكش



 ثيح ةفرخزلاو يبرعلا طخلا ةصاخو نيوكتلا يف ةيساسألا لماوعلاب تممتها
 « ةيثرم لاكشأل زمرك يساسألا هعجرم ىلإ يبرعلا طخلا تدعأ

 دقانلا قيلعت صن
 ينغ دمحم تاحنلا عمو »

 قفأ محتقي فرحلا نإف تمكح

 لكش ىلإ تيم لكش نم فرحلا

 نم هيلع يفضي امب كلذو يح
 لالظ نم هقحالي امبو تاريوحت
 هتادادتما يصقتبو .هعم ةقدارتم

 ءيبرعلا فرحلا ةلويسو ؛هتاروكتو

 ىنعم ةايحلاك قورحلا : لوقي وهف
 يتاذلا ماهلتسالا يف بضتي ال

 اذه عزني ذإ وهو .« يناعملا ديرجتل

 هتلويسب ءاحيإلا ريغ يبرعلا فرحلا نم هيف ىقبي ال يذلا يديرجتلا عوزنلا
 ربع ناكملا فسعت يدحت يف ةبغرب كلذ لعفي امنإ دادتمالاو روحمتلل هتيعاوطو
 « كرحتملا ءيشلل لظلا ةعباتم رخآلا امهدحأ عبا اي نيعاقيإ

 نيرخآ نييقارع نينانفل تالواحم ةمثو ٠ : لوقيف ينفلا دقانلا رمتسي مث

 نم ءامهيف دوج امو ةيثارتلا امهرطأ نمض ةيبرعلا ةباتكلاو فرحلا ماهلتسال
 ام ناجزامي ثيح ركاش يلع دمحمو راكصلا ديعس دمحمل تالواحم ضعب كلت
 تلاو ةيعابتالا ةمارصلا نيب

 ٍاَم تالواحملا كلت نمو .. طخلاو مسرلا يف ةيئادألا امهيتردق نيبو ؛ةروصلل

 .تمكج ينغ دمحم تاحنلل لمع .(309) مقر لكش

 ماعلا راطإلا ةيديرجت نيبو ةباتكلا يف ةي

 يي



 ني يع
 | ماصعل ًالامعأ ديعسلا

 نيب ام جزملا ىلع موقت
 ةباتكلاو يفرخزلا راوكتتلآ

 كلذب ادكؤم .ةيليكشتلا

 ميقلا تايفرح...--نلع
 نونقلا يف ةيلاّمجلا

 يتلا ةيبرعلا ةيفرخلإلا
 ريثكلا ىلع انفرعت نإ ْقّْبِس

 قوي هللا مهر لكشي تاعادبإ يف اهّتَما

 7 رم ىلع برعلا نيطاظفللا
 روطت بحص يذلا يليكشتلا ىتغلا نم ٌةدافلآ لاجم يف صخألا ىلعو روض

 وح

 ء«يقوكلا طخلا

 نآَقلاَسْلا قايسلا نم انمهف دقو
 نينانفلا ءالؤه تالواحم جرخا دق دقآتلا

 اهيلع بلغت مهلامعأ نأل امبر باسحلا نم
 ةعنص نم رثكأ يديلقتلا طخلا ةفّض

 هتيعاوط نمو فرحلا مادختسا

 يأ لمع ضرعي ملف اذل :ةدودحماللا

 نيعمتجم - هثحب يف مهل درفي ملو مهتم
 ةينفلا مهلامعأف ءرطسأ ةعبرأ نم رثكأ . +

 املثم) هينعت ال ةيلاعلا اهتينقت مغرب
 يف جردن نأ انيأر اذلو (نيرخآلا لامعا
 لوصحلا انعطتسا ام ةيلاتلا تاحفّصلا

 - .مهريغ لامعأو مهلامعأ نم هيلغ







 ,ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفرخزلاو ؛ميظعلا يبرعلا ثارتلا نأ انيأر يفو
 تاردقلاو ءاطعلا نم انبهت نأ اهرودقمب ... ةليمجلا يبرعلا طخلا فورحو
 انبغرو ؛اهلالغتسا انسحأ ام اذإ .ريثكلا ريثكلا ءيشلا ةحجانلا ةيباتكلا لامعألاو
 تانيوكتب اندمت نأ أضيأ اهرودقمبو ... اهتلاصأو اهتيبرع ىلع ظافحلا يف

 زغللا ةرابعلاو ةمهبملا ةملكلا نع دعتبن نأ ةطيرش ءاهل دودح ال ةيباتك ةيفورح
 ًاهتماود ىلإ اندشي يتلا ةقرغملا ةيبوروألا ةيديرجتلا نع مجحن نأو ؛مسلطلا وأ
 .نيقسلفتملاو نيفرطتملا داقتثلا ضعبو نيرصاعملا برعلا نينانفلا مظعم
 ايندلا دودحلا مارتحا ةرورض نيضفارلاو .انتراضحو انئثارتب نيرتهتسملاو

 رف ةيفورح ةيليكشت تاحولب انيرثت نأ اهرودقمب يتلا هننسو طخلا دعاوقلا
 .ةقيرعلا ةيبرعلا ةراضحلا نم اهتلاصأو اهتهكن مهلتست

 مآما انباوبأ قلغن نأ - . ميحرلا ديت كاش لوقي امك - - عيطتسنال اننإ
 ,اههجو ريغف ةيناسنإلا ةايحلأ  ازغ يذلا ,حساكلا تافاقثلا رايت
 هعيطتسن يذلا امنإو ءبوعشلا ث ةليصألا ملاعملا نم ًآريثك سمطي داكو

 اهلثمب ةيمالسإلا ةيبرعلا ًاتتيَصَحَشََنأَّيَص ىلع صرحلا لك صرحن نأ وه
 يفرعملا روطتلا ءارو يفخي يذلا .ريطخلا وزغلا اذه نم اهئدابمو اهميقو
 .انتراضحو انتديقع ىلع ءاضقلا فدهتست ةلتاق ًامومس يراضحلاو

 ةليصألا انفورح ىلع نيرويغلا نينانفلا نيطاطخلا مظعم تالواحم يف انلو
 نِيّدَلا كئلوأ ,ةنسح ةوسأ .. ةيمالسالا انتفاقثو انخيرات نم قثبنملا قيرعلا انثارتو
 ةردقلا نيب ام مهرثكأ جزامو ةيثارتلا اهرطأ نمض ةيبرعلا فورحلا اومدختسا

 نزاوتملا ماعلا راطإلا نيوكت نيبو ؛هطباوضو هلوصأ قفو فرحلل ةيئادألاو ةيباتكلا
 ةفيطل تابيكرتو ,ةقسانتم ةليمج تاحولب انورثأ نيذلا مهريغل لمأنو .ةيطخلا ةحولل
 اوبهيل اودهتجي نأو .يطخلا ثارتلا ةيؤر نم بارتقالل رثكأ اوعسي نأ .ةنزاوتم
 وأ فرح لك ءارو ثهلي دهاشملا اوكرتي الأو .ةيئورقملا نم ىندألا دحلا مهتاحول
 تافاطعتالاو تاءانحنالا ءارو يعسلل هوعفدي الأو .هيف ام فشتكيل نيوكت
 ' رباهيف نيماضم ةمث ناك نإ اهنيماضم بعوتسيو تاملكلا أرقيل ةسوكعملا تاءاوتلالاو
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 975 ةنس اهيتك يوادهملا
 اجن لاسم نم ةحول ,(530) مقر لكش



 ليلاطكاو تمرإلا غال مدل ضل ات الواغ
 غ0





 ٌ تارت :ةطيرفلا وللا مرتل ةسضرغ
 اسمي اا
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 فورحلا نومدختسي نيذلا نيرصاعملا نينانفلا نيطاطخلاب بيهن امك
 «نفك فورحلا دامتعا ىلإ اوعسي نأ ؛ةيليكشتلا تاحوللا عنص يف ةيبرعلا

 نم ةحودنم الو .ةتحب ةيليكشت ةميق وأ حطس وأ دعبك سيلو ؛ثارتو ؛ةلاصأو
 ضعب تالاطتساو تادمو لاكشأ مسر يف لاسرتسالا يف ريض ال هنأب لوقلا

 ةيهانتماللا اهتيعاوطو اهصئاصخو اهتازيم ىلعو .رثكأ اهيلع ديكأتلل فورحلا
 ًاهكزتو اهراسإ كف يف ريض الو .ةينفلا تالكاشملاو ةرصاعملا تانيوكتلا يف

 ,فدقهب ؛نيودتك ةغللاب فرحلا ةلص نع ًاليلق دعتبتو رصقتو دتمتو صقارتت

 نيوكتلاو فورحلل يعاولا نزاوتلا داجيإو ؛ةحوللا ىلع ةيلامجلا ةميقلا ءافضإ

 نودو .اهلاكشأ طالتخاو اهضعب ىلع فورحلا نايغط نود ءاهل لوبقملا
 ةيثارتلا طخلا رطأ نع ةيلك فوزعلا

 ةيناث عجرن ال ىتح ؛ماعلا اهلكشو

 انديزت يتلا زغللا ةيفورحلا ةحولل
 الىتحو ؛ليصألا انثارت نع ًاداعتبا

 ىلع قلطن نأ انيلع امازل حبصي
 تاحول كلت ةلاحلاو تاحوللا هذه

 وأ دعبك فرحلا تدمتعا ةيديرجت

 ةيفورح تاحول ال ؛طقف حطس
 نفك يبرعلا فرحلا مدختست
 لايجألا هلقانتت ثارتو ةلاصأو

 ةيبرعلا فورحلل ًارثأ ىرتال كنأل
 قباسلا يف انضرع دقو .اهيف

 .تاحوللا هذه نم ريثكلا





 هزت جاتا: ننال ءزتكل قايد
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 ةضلاب ةيضرالا نأ ظحاليو راكسلا ديعس دمحم طاطخلل ((529) مقر لكش
 .رحلا ينفلا طخلاب ةحوللا يقايو يفسنلا

 طخلاب يهو . ةيرجه 140 ةنس اهبتك هل دومحم طاطخلل :(300) مقر لكش
 مط ينفلالسماهسمنو لخادتملا يسرافلا

 د "طرعان قللاءدفل ضل ش الواوا

 يف ًاريثك انبهسأ انلعل ,دعبو
 كلذ بيسو .عوضوملا اذه طسي
 ئراقلا فقي نأ يف انتبغر ىلإ دوعي
 يباتكلا نفلا لوح رودي ام لك ىلع

 _ ,ةيفورحلا تاحوللا مسرو
 يف يبرعلا طخلا فرحأ مادختساو

 نم" ةينفلا ةيطخلا ةحوللا عنص

 حلستيل .دقنلاو حيدملاو ليواقألا

 ,هتايباجيإو نفلا اذه تايبلسي
 ,/ ىريو .مدقيف هنم حلاصلا ىريو.

 ذإ امم دكأتيو .مجحيف هنم ّ
 ”العف اوعس دق نوناتفلا ءالؤه (ناك*

 مهئارت لالخ نم مهرصع ةشياعمل_

 ةيبرعلا مهفورحو مهتراضتوأ
 اذه“ىلع اوطقس مهنأ مأ ,ةميركلا

 ماهوألا اوشاعو جراخلا نم رصعلا
 مهل عستي ملف .ةدروتسملا ةيبرغلا

 يق" يضاملا مهعفن الو ,رضاحلا
 عقاولا يف مهسفنأ ةقيقح كاردإ

 سرادملا كلت نأل.رصعلاو ثارتلاو
 ؛ءاقب الو اهل رمع ال تاهاجتالاو

 جاور اهل تنجو نإ يهو

 اذهف .ضعبلا نم آيتقو آناسحتساو

 .رتفيو وبخي نأ ثبلي نل جاورلا
 .نوباصلا تاعاقفك ىشالتيو

5 



 ددعلا  ةرادلا  (ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا) ثحب

 ه 1408 رخآلا عيبر  ثلاثلا

 لضفلا وبأ دمحم قيقحت -نآرقلا مولع يف ناهربلا:
 بتكلا ءايحإ راد .م 1987 يناثلا نيرشت  ميهاربا
 .لوألا ءزجلا (.ما957  ه 1376) ةرهاقلا  ةيبرعلا

 .هبادآو يبرعلا طخلا خيرات :

 .م1971 يبرعلا طخلا عئادب :

 ةقيرط لوح تاعماجلا 5
 .لازغ رضِخ 3

 ةبتكم  (لاقم) .م 58

 هاجتا ةيباتكلا  ةيبرعلا 0

 نواعتلاب رشنلل بوثجلا راد -نفلا ليصأتل

 ,م1980 سنوت  وكسنويلا عم

 .م1947 ةرهاقلا )53(  أرقا ةلسلس  ةيبرعلا ةباتكلا ةصق :

 يفاقثلا اهرودو ةيبرعلا ةيطخلا ةباتكلا روطتو ةأشن :

 .ما980 يعامتجالاو

 ةلحر) ةرضاحم م1980 سرام يبرعلا لبقتسملا :

 يف تيقلأ يتلا (نيرصاعملا برعلا نينانفلا دنع طخلا

 .م1980 سرام يف ندنلب يقارعلا يفاقثلا زكرملا



 ج : ١

 9 1 تكرر للم رئل :سضرؤلا طالما
- 5-9 

 مسا |( (.م 1985  ه !405) !4 ددعلا  ةيبرعلا جيلخلا ةلاسر ةلجم : ميحرلا دبع دمحم ركاش

 د -يندملا نيدلا زع صن : (تاحول) يوادهملا اجت

 ١ .م 1983 رشنلل سارس راد

 4م 5 .م1969 (رياني) يناثلا نوناك دع : قشمد يف ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم

 خا

 أ ل < هدااوعممحممع
 "لور قرجو مواوممأ

 ؟ | دي 90591205 6885010085 هال ©1601

 كل ار 0ةزذ مهمتك :
 مامقللع5ع, وهنا اس ه8دعمان)
 عمم عاللا, وهيك (ةاهينمإك 9 (ةويرو /اكامم 12 هه)

 5 8معدمااا, ويهنان/ ع5 أ 0مدعت هع هنراعالمف 6010ه
 | مه11ع5 0ع معم5م201لا/ع (عاوزرع 9وعممتودهو)

 مي مويهلاك6 :
 3 ١ , 0699/0/5 0 هلاق5010/8 (لا 81561 تأ 8: 06وعم/9ان65)

 بد .6ناقوعك لن م6806 ةانافانا هو ؛ةاهللمو عالوع هع اطقم :
 رب أ.“ وه ةعءانسس ذاق ارممو ماع

 ىلإ * يبي" تدلاوملل ه0. ميأك 7
 ”ريب# 7 در له نزلا و هم هما هطمهاثم0 ةنهع 6601065 طلق

 / 7 ١ روي اممم 1اووف هلل هونك 1968:
 أ أ 17 و امو زوي 06 هيومان ها نا

 ام تملا, 10. 18., مهأو 4





 قعر كال

 ادا | كيظخأ اولا
 هيلا تسال





 يناعملاو ةليمج اهنم ةبوتكملا تاملكلاو ,ةليمج ةيبرعلا فورحلا
 يحورلا ءافصلاو ةلماكلا ةيفافشلا سفنلا بهت .. لمجأو لمجأ اهلخادب

 4 د2 ةقافدلا ةعنايلا ةيؤرلا داؤفلا ىلع غبستو ؛صلاخلا

 ةميرك ةليصأ ةيبرع فورح "فورحو فورحو ؛ةعدبم تاحولو ؛ةذ 3 "تايرقبع
 يفأجلتعا ام ةراصع ناردجلاو ساطرقلاو قرولا ىلع دوسألا دادملاب تلحس ,ةفيرش
 .هراكفا يف جلتخاو هلقع يف لمتعا ام ةصالخو ,هنادجو يف كرحتو طاطخلا ردص

 ؛ |” ب رخاتي نكي مل يناثلا ديزياب ينامثعلا ناطلسلا نأ ةفدصلا باب نم سيلف
 ,ةيطخلا هلامعأ ذيفنت ءانثأ يسامألا هللا دمح خيشلا طاطخلل ةربحملا لمح نع

 باب نم سيل امك .بتكي فيك هبقاري وهو خيشلا عم ةليوط تاعاس سلجي ناكو
 0اابب]هح نع كلذك رخأتي نكي مل لوأل(دومحم ينامثعلا ناطلسلا نأ ًاضيأ ةفدصلا

 كلذ لك ... ةيطخلا هلامعأ 'ءانثآٌمقار ىفطصم يكرتلا طاطخلل ةربحملا

 طاطخلا نأبو .ةعيفرلا ةيزاجعإلا نّرَيفلا نم وه يبرعلا طخلا نأب مهنم ًاناميإ

 ا 1 ]آو ءاَتَتلاِب ىظحي ناك ناكمو نامز لك يف
 نع انخالسناو انثارتل انلامهإ ىدم فرعنل اذه لك ركذن نأ ًايرورض سيلو

 تقولا يف يبرعلا طخلا نف نع انبارتغاو انقارتفا ىدم فرعنلو .مويلا انيضام
 .كاعماجلاو سرادملا فذحو .ةماعلاو ةصاخلا نيب هتناكم روهدتو .رضاحلا
 وُكدَت نا اضيأ آيرورض سيلو ... اهجمارب نم طخلا ةدامل فسألل ايو دهاعملاو

 7# ديدست مهطخ روجأب نوعيطتسي ال اوناك  انملع امك -نيطاطخلا ضعب نأ فيك
 //" 4 ١ ”“ نادلبلا ضعب يف ىضاقتي طخلا ةدام يف رضاحُملا نأ فيكو .. مهئاود نمث
 انفلاخي ال حبصأ عوضوم كلذف .. هترضاحمل ًآنمث نيرالود وأ رالود يلاوح ةيبرعلا

 هيلإ هبتني نأ بجي عوضوم كلذ لب.ههاجتا وأ هاوتسم ناك آَيأ دحأ هيف يأرلا
 اولمعو انثارت انل اوظفح نيذلا كثلوأ ىلإ اوديعيف ةيبرعلا دالبلا يفنولوؤسملا
 هل ماقت برغلا دالب يف نانفلاف .. مهليمج ضعبو مهقح ضعب هئايحإ ىلع
 يك اأ5 7 | يييكضينو «ليلقلاب مهيلع نضن نحنو معدلاو عيجشتلاو ميركتلا تالافتحا



 ةينفلا ةيطخلا تاحوللا نم ةعومجم بابلا اذه يف ضرعن نآ انبسحو. 4,2202077 “ميب
 .. ءاطعلاو عادبإلا نم ًاديزم ءايحألا نم اهيجبدمل وعدن نحنو ,نوكسو ثمصب 2 3

 ةمئاد نوطاطخلاف... ةرفغملاو ةمحرلا  مهرثكأ امو مهنم هبحن ىضق نقتلو 77

 .نمزلا مهيوطيو ةعرسب نوربعي مث ,مهراصبأو مهنويع اوشا و 0
 برع نيطاطخل يه بابلا اذه يف اهدرونس يتلا ةريثكلا تاحوللا نإ

 ريهاشملا عيمج تاحول  عطاق لكشب  ينعت ال يهو ,مهريغو سرفو د نرمأ
 انعطتسا امم فاطقلا ضعب اهنإ .يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف نيطاطخلا لزم - 1

 نم وأ ءانيديأ تحت تحت تعقو يتلا ةديدعلا وداصملا نم ءاوس هيلع لومي
 فاطق وهو .مهئاقدصا وأ مهئابرقأ نم وأ مهسفنأ تاحوللا كلت باجلتت»: , '“

  رخاوألاو لئاوألا  نيطاطخلا عئاوب 5

 ةحوللا سفن انيدل عمجتت تناك ن

 اجارخإ اهبسنأو ةعايط اهح 3
 اذاذفا نيرخآ نيطاطخ 2---- 'نأي لوقلا نم ديالو

 ضعب ىلع لوصحلاو مهيلإ لوصولا انتايناكمإ عطتست مل نييسنمو نيرّومقَتم 5
 .ريثكلا ريثكلا دهجلا نم انلذب اننأ مغرب .باتكلا اذه يف اهناكم ذخأت يك مهلامعأ .:

 يف مهقح مهيفن نأ لمأب .. حفصلاو رذعلا مهنم سمتلن نأ الإ انل سيلو ؛؟

 ىلإ لصت ىلوط ديب هللا هديأ نمم اندعب نم يتأي نأ لمابو هللا نذإب لبقتسملا
 يف انرشنو انيصقتساو انصغ امم رثكأ صوغيو يصقتسيو لمكيف ؛ناكم لك

 .هرشن ملعلا ةاكزو .هدحو هلل لامكلاف .اذه انباتك--

 مؤجل رع ًايرشاش) نإ

 مرايضأ
 .فلؤملا طنخ نم يناوبدفا طخذأب مهراصبلو مهتويم ءاوضلا نم نولا1ب نوطاطخلا امتإ .1 . مقو ةحولا

1 



 هيلا طغاه ا تؤ تينفلا ةقيظخت اذولل







011111111111111 

 نك
 يشغل يبر نأ اهيسرمو اهيوجم هللا مسي اهصنو يللا طخناب يدمألا دماح طاطخلل -8مقر ةحولا



 ميلا اياها تل ذتننا ةتيطقت امو

 كا

 4 اهستو ينظلا طخلاب يهو يفصو رسم يكرتلا طاطخلل 12 مقر ةحولا
 باوبالا مهل ةجتقم ندع تانج







 يهو  يشلثلا طلاب ( هلل كلملا .فلؤملا طخيب



 1 ازيا ثمل طين تيل تاغوللا

 ييرغملا طخلاب ميوكلا نآرقلا نم ةمدصم 18 مهر ةحونا .....طبجاي لاقنألا ةروس نم ميركلا نآرقلا نم ةحفصم 17 مقر ةحولا
 (هسقت ربسملا] اسس 22 لفتت لع ةلادلا ءارسحلا طاقنلا اهيلع ظحالبو ميدقلا يفوكلا
 رثدإ انلرمب 112301 3. ةاتوتا فلؤملل 81850016160 دلجم

 .(1988 ةيناخلا ةميهلا 5ءافاثإلا 2: ©0. رشنلا

 رشعللا ةمئتخ نم ةريخآلا ةمفسملا قامتو .30-مقر ةحولا
 624 ةنس ةيناثلا ىدامج 27 هخرؤمر ميركلا نأرقلا نم يناثلا

 .شكارم ةيرجه

 يبرغملا طخنلاب ينآرقا صش .29مقر ةحولا
 27 سع هسفنا ردصملاا





 عكا

 كاملاجِتاَصاَكل كل كلا / )

 همححبلاو
 تتح(
 كلام فارمأ ليني ضال عضال فربما يتلا

 ميلا ياها تل ةيزفلا ةقيطخ تاذولا

 1 سو كلا نكرإل طاطحلل .20 .مهرةحدا
 يي ا, ير ةيرمم





 1 ا كاز اهات



 0 يو .م 1650 انس اهبتك يكوتللا يدتقا فيت طاطخلل 33 مقر احول يلجلا يللا طخلاب يهو م1560 ةتسأ ”ديتعدم



 ا ذل كيظفاشل يطق اموللا

7 





 .ةنس اهبثكك (ملق نيكشم) يسرافلا طاطخللا .39 . مق ةحولا
 يسراطلا طخلاب يهو (ةآرملا) رظانتلا ةقيرطب ةيرجم

 مهسقنا ىلع اوفرسا نيذلا يدايع اي) ةميركلا ةيآلا ىلع ىعتتو
 .(اميسج .بونذلا رففي هللا نا هللا ةمحر نم اوطنقت 7

7 

 ينيقلا خلاب ميماربا ديس طاطخلا 41 .مقر احول
 ر اهسينو (ءارفط) ةثيه ىلع

 ,(!ققرقت الر ًاعيمج هللا لبحب ارمصتعاو)

 70... نيمو [مقار ىفطسم) يكرتلا طاطخلل .43 - مفر ةحول
 يزيل اهأ طلو يلجلا يثلثلا طخلاب يمو كارنآلا نيطاطخلا رابك
 دف نيبلأعلا برو يبر هللا وه الإ لإ 1) ؛اهصنو يثلثلا

 0 !(ملسو هيلع هللا ىلص يبت





 لدم هس سم يسع لف وا تان قيقا تقول





 كيبل اجا كل طنطا ةتيلخ شافوا





 هيلع طغاا تلؤئينفلا قيظخت اولا
 س33 ب

 زوو ع فز نام
 .يناويتلاو يسرافلاو يثظلا طخناي يعو ةيرجم 1055 ةنس اهبتك ميهاربإ ديس يرصمنا طاطخلل 38 . مقر ةحول

 "يع



 .ةرهزم ةيضرا ىلع يفوكلا طخلاب ةلمسب 60-مقر ةحولا

2 0 4 

 نمحرلا هللا مسي) .61 - مقا ةحول انك أف( 0
 ,يسلدتالا يفوكلا خلاب (ميحرلا
 .فلؤملا طخي يمو



 كيتا ]ينءا ها تلا ةئينفلا ةتيطخ ات ءاضولا
:4 55571 

221 111< << 1555577 

 درل| , ر 1 4 «٠«

 نار © سب هجم هب هو 1
 3 تعمم

 .يسرافلا طخلاب يهو ةيرجه 1387 ةنس اهبتك ايلبلا لماك طاطخللا .67- مقر ةحول

000 
9 

2211101017 

221122 
 .فلؤملا طغب يهو يناويدلا طخلاب ( اهيف بيرال ةيتآل ةعاسلا نإ ) 63. مقر ةحولا



 .كلملا نم ينتيثأ دق بر) ةميركلا ةيآلا اهصنو يلجلا يناويدلا طخلاب يهو ةبرجم 1348 ةنس اهبتك يدسألا دماح طاطخلل .65 مكي
 .(ميظعلا هللا قدص نيحلاصلاب ينقحلاو ًاملسم ينفرت ةرخآلاو ايتدلا يف يبلو تنا ضرالاو تاومسلا رطاف تيداحالا ليوان نمّينكمطو

 د







 سنقل وكما كاينفا تيل





 |( ذيل طع بط يننا ةقيظكاشاقولل
6 2222225255522 | 

0 
 يويألا ليله يكرنلا طاطخلل -75مقر ةحولا طخلاب (1): يلاوتلا ىلع يهو يدمألا دماح طاطخلل -76-مقو ةحولا

 .ينلا طخلاب تارايع حيرل مضتو يلجلا يناويدلا طخلاب (ج) يفوكلا طخلاب (ب) يلجلا يناويدلا

 77 مقر ةحولا
 ةنس اهبتك فيظن يكرتلا طاطخللا
 اهصتو يثلثلا طخلاب يهو 125
 طاطخلا (يبترلا ىلعا ملعلا ةيتر)
 دماح طاطخلا ذاتسأ وه فيلت
 يفوتاو ةيرجه 1262 ماع هلو يدمآلا
 لويئاثساب 1331 ماع



 جيددك :ةنس اهبتك نيمآ دمحم يكرتلا طاطخنلا - 18, 120 ةنس اهيتك قيفش دمحم يكوتلا طاطخلل .79-مقر ةحولا
 (ميظع قلخ ىلعل كناو) اهسعنو يشللا طخبلاي (نيقشاعلا بويحم اي) ؛ اهصنو يثظلا طخلاب يو ةيرجم 2 ب نا ا



 ةيثظلا ةياتكلإ يل جالؤمز_ - 94 . مقر ةحول  اهيتك يمافرلا زيزع خيشلا طاطخلل 83مقر ةحولا
 ,يبادغبلااةت "مشاه طاطخلل 85 . مقر ةحول  اهبتك يداك ميئاظ طاطنلل ةعنصملا ةتيه ىلع ةبوتكم ةلمسب متو ةبرجه 1343 ةنس
 رطسألا ضعب ةفامضإب قباسلا لكشلا سفن لثمتو ةبكئاجأ هيَ يلع ةيرجم 1364 ةنس .يلجلا يشثثلا طخلاب يمو ةصاجأ

 ةهوللا يقايو يخسنلا طخلاب ةيوتكم لفسألا يف
 .(ةقظخم رداصم نم تنخأ دقو) يشل طخلاب

 اهتحت
 .دهاشملا ىلع رمالا سبتلال ةرابعلا هذه تفذح

 ع وم نع معا مكيف هفطاش ىلع لصي لك لإ
 7 0 .(رظمتص لزوك) نع .(ًليبس ىدعأ



 يهو م 1980 ةنس اهبتك يواهزلا ليلخ جاحلا
 1946 ةنس يواهزلا طاطخلا دلو .رصامملا يليكشتلا

 نم اديدعلا يف كراش .نيطاطقلا نم ريبك ددع هيدي
 امك ةيبرعلا طوطخلا ءادا ىلع ةيتقلا هتردقب زيمتي .ةيجراخلاو ةيلحملا ضراععلا
 .جارخنلا لامجو ةحوللا حلطس نيب ةجوازملا ىلع ةردقلاب زيمتي
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 .(يخسنلا طخناب) يناثلا ءزجلا (يثلالا طخلاب) لوالا ءزجلا» قوم ويل ليلخ ميعاربإ يندرالا طاطخشلا 100. مقر ةحوأ
 موهرملا بولسأب رئانو .م 1914 ةنس قوط وبأ طاطخلا دلو . (يخسنلا طخلاب) ريخألا رطسلا (يشظلا طخلاب) دلاثلا ءزجلا

 .كارتالا نيطاطخلا ضضعيو يدادغيلا طاطخلا دمحم مشاه



7 رتل يكل دب لامج يندرلا طاطخلل . 194 مقر حول يخوجلا نيساي دمعم يتدرألا طاطقنل -163-مقر ةحولا
 

 يبي فلل ًاطضكا دلو ينل طخلاب يهر ده اذ ةنس اهيتك

ناوبدلا طخلا) نيب عمجتو يوثاد لكشب ةقفنم
 م 1946 ةنس نسبي أ |[ يلجلا ي

فحسملا يفوكلا طخلا)و .ةرئادلا جراخ
 ا سل اد (ميدقلا 

 اج ديساي طافش هر ي 1947 ةنس اهيتك .ارادلا

 م1939 ةنس ندرالا

اني
 

 بالا سكش طخي يهو . 107 مقر ةحوبأ طخلاب يهو كياحلا دومحم طاطخللا - 105. مقر ةحولا

 ىقزالارطسالا نأ نجالوم يتلا
 طشلاي ةيبخالاو

 ب
 !ةه0 ةنسس كياحلا طال

 .م

 روبل
 6١

نيطاطخلا دحال
ملا نييناوبإلا 

 بد

 .(ادشلوه -يناويإلا
 ع -



 راك رووا
 ا
 1457 ةنس اهيتك بنج دالوب دمحا يزوف يندرللا طلظحإِلا 6 قامو
 نامع ةنيددم برق .م 1950 ةئس يزرف طاطخلا دلو .يقاريدلَجلاب يه
 تيهوم لقص يف ثلا ريكا نييندرلا نيطاطخلا ضمي مؤلم ذكر كام

 .ةيندعم ةحول ىلع شوقتملا يسرافلا طخلاب 165. مقر ةحأول 3 9
 1 ,١

 يتلا طخلاب ةلمسب 19و هولا

 ] 1هكك هس. ول انقيرات هوم
 فمض اضيا"قخالرأ يتاليم
 نروق ام ان[ ةيزجْملا طنا
 نيايدجلا يطأ تامااكب

 رع



 .يداليم رشع يئاذلا نرقلا ىلإ اهتباتك درعي يفوكلا طخناب ةلمسب . 111 مقر ةحول









 1 نفل كيش اخولل هللا لوطا خا تل ينقل قيقا

 0 اال ا الا /
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 تاقيلعت هشماوه ىلع ,يعذلاو ناولألاب نيزمو ثشثلا طخلاب موقرم (ميرك نآرق فسحن ) فحم ةطولخس 117 مقر ةجولا
 نماثلا نرقلا لما نم يفيسلا نب ميهلربل نب دسمان ب ميعزتيا يكمل ريس ةققو .يلرعالاو ريسفلاواتامأولقلا لوح

 [3635 / 4 مقرلا تحت لجسم قشمد ؛ردصملا] .يداليملا رشع عيارلا / يرجهلا
 قامارإ ةكمصم ممهعت موتمت ذه «1ةنلاط» مجري هيصددمامت ذرب د ممممهنافت دع
 صن يخممم#ل كتاط عواقعم دم فامدتمل ااا نصتممتتمم. !امعوتممل دمل (تداصدام

 أم ماهسع عروب تعصر ممم تمامصفلامصخ م طع مدع
 ردض ةعوصس مط. / ةذ نق

 134 مقر ةحزلإ
 ةبوتكم «تاويخلا لئالد» نم ةطوِحح
 ريهشلا ظفاحلا دمحا ملقب يسنلا لاَ
 امادم .م 1643 / ه ١16 ةدسقاتلاكا#
 ةطاطخلا قشميب ينطولا حتمي
 م 1959 ماع يف يناريملا يدب

 * مقرلا تحت ةلجسم نشمي يكتقتتا) ... لإ
7 2-0 

 حامصسعمر»( هدب عانعتماك
 انام فاطم نصمم هلأ

 لوسلاط» داما هدعلمو "اذ
 طع نوعمتو ماعم

 4 طع ممم «أه قع !امصأ
 0 051 11:6 !ا هوست ممدأ
 70 ذا مءاكل» 1684 هنن

1100 11 



 ىلإ درت يهو .لازغللا قد ىلبأ يبل كلاب كر ميوكلا نآرقلا نم ةنيملا ةطوطسخس 139 مقر حولا
 837 /4 مقرلا تحت ةلجسم ةزوكتلا ةنيوكتكودلمملا] .يدالبملا رشع يداحلا / يرجملا

 نعد تواصل هم تدم غاز ىلنم مدع ممعما زه ة ممصدلتمت مص نأ دعك
 قعربل 003 هانا, هن مق مفك ورم كسل ممكز. 1١ تسمو 40. / كاط ىلا

 140 مقر ةحولا
 مكن ةنولملا ءانيملاو .بهذلاب هومسلا جاجزلا نم ليمتلا
 طقلاب .«ملاعلا كلملا» ةرابع
 نقلا يف ىصمح يف ديلونل تب دلاخ

 امعدرت نأ مصمم همن جالا علمجم كالط ةمدعمل
 مهم ماممك تأ طع ةعدطتع ماصدخع هلل طالما

 ما ملعمح, ممدمتمو «1طع ام ةممممل !نمو»
 1ةنع اه لمنعو طمعل اه لع 145 عضل 10

 قط 811. «طعمتا عدم عمق ذم !طملعل اطول
 8 همم الدوم !لمصكب ركتم

 عماج يف لمعتسا يشادبلا





 4 هيلع زعز وا تلطيف ةتيظخأش اولا
 مس













 5 له علا طع خا ثم طي نطلا تيت اولا
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 .فلؤملا طخ نم (كدحق كيرا 1 مقار ةحولأ 3 0

 قرب طوس
 فللؤملا طخ نم (يضرتف كير كيطعي فوسلو) 0 166 مقر ةحولأ

 (فلاؤملا طخ نم) يناويدلا طخلاب ةينآرق ةيآ . 140 مقر ةحولا



 0س ١ || هيلع غزوا تلا ينن قيظخأشاقوللا

 امنا انللانا تل اكتن :نلاز+

 .(فلؤملا طخ نم) يلجلإ يملا ةسذثكاب ةينأرق ةيآ 170 مها



 170-مقر ةحول 171.مقراحولا ا
 .فلؤملا طق نم رئاط ةئيه ىلع يلجلا يناويدلا طلاب ةلمسب فلؤملا طخ نم رئاط ةثيه ىلع يثظلا طخلاب اك 6

 175مقر ةحرلا 176. مقر ةجول
 .قنملا ذطخ نم رئاط ةثيم ىلع يلجلا ينآويدلا طخلاب ةلمسب رئاط ةثيه ىلع لوكشملا ريف يلجنا يناوبدلا طخلاب عسي

 (فلؤملا طخ نم)

 وج





 ردي احول يي . يوت طخلا نم جذومت (نورطسييابو ملقكد.نإ 9 حي ةحأ
 .ةيرجه ١906 ةدس هيتك فلؤملا طخ نم ,يواسينلا

 .فلؤملا طخ نم .يلجلا يتاويفلا خلا ,(نيمحارلا محول وهو اظفاح ٌريخ هللاف) -183-مقر ةحولا





 ديد







 1 1 1 3 ّ 1 9« مقر ةحولا
 .(ةفرعملا فصعت ريصعلا]

 .فلؤؤملا طخي يهو ءيثلثلا طخلاب
 .ةيفورح (اناسحإ نيدلاولابوإ



 .فلؤملا طخ يهوا .يسيرافلا طخلاب .(ةلحسب) -198 مر ة

 9 ١ . م
 لاهل

 هللا
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 الخلاب (اذفن رم تلق ىتح قر ةيماش ظمل ىوهلا) -200مقر ةحول  طخلاب .(ًيبم آحتف كل انحتف انإ) 199 مقر ةحولا
 .فلؤملا اطخب يهو .يللثلا .فلؤملا طخب يمو :يثلالا

 فلؤملا طخب يهو :يثلثلا طخلاب .(ثاهمالا مادقا تحت ةنجنا) 201 مقرر ةحولا

















 .(لر#» محرملا ميركلا نآرقلا
 .(يدئشقتللا) دمحا سابعلا وبأ

 (م»» انس يدرت) يبنيطلا نسح نب دمحم

 يبا نب ميدنلا نب قحسا نب دمحم
 (.م »انس ينرت) قارولا بوقعي
 .(نودلخ نبا) نمحرلا دبع ديزوبأ

 .(ناكلخ نبا) ميهاربا نب دمحم نب دمحأ

 روتا ليهس
 يفلح دومحم د

 يروبجلا دوبع ةيطع يكرت .دا
 عورف ربع .د
 .طاطخلا دمحم مشاه
 .يسئهب فيفع .د
 يوادهملا اجن
 ايابنلا لماك
 ,يتيهلا يلع نب هللا دبع
 .ةلقم نب دمحم

 يماذ ىيحي ليلخ دا
 .ةدابع حاتفلا دبعا

 “7 وي .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينايال .يذلا باتكلا
 . ..ةرفاقلا ةعبط ؛ثلاثلا ءزجلاو ه 821 ةنس يفوت يناثلا هزجلا .ءاضنالا ةعانص يف ىشمالا حيسم © ٠
 ايتكلاراد ةعبلم .ةرماقلا . ثلاذلا ءزجلا .ىشعالا حبص © .م 1919و .م 1913 ةيويدخلا بتكلا وادا
 ! يبأ خيشلا فيلات ) سنرت . ةنوتيزلا عماج . ةينطولا ةبتكملا .م 1978 .ه 1357 ةيرصملا
 .(يدنشقلقلا دمحا

 رشاعلا نرقلا نم (يبيلعلا نسم نب دمحم هطخب هبتكو هعمج) باتكلا ةباتك نساحم عماج ٠
 اى ل8 ةئس ةرهاقلا ةمبطو .م 194 توريب . ديدجلا باتكلا راد . دجنملا نيدلا حالص روتكدلا هل مدقو هرشنا
 .هن1344 ةئس ةرهاقلا ةعبطو .م 1944 ةنس ةروصملا توريب ةعبط . تسرهفلا باتكا

 لي
 جيران ةمدقملا 8 :(ةباتكلاو طخلا لصف) .م 1904 ةنس ةرهاقلا ةعيط :ةمدقملا ا ؛

 نا '. ةيناسنالا عئانصملا دادع نم ةباتكلا طخلا باب نوثالثلا لصفلا .لوالا دلجملا

 .(سنوتب ةئوتيزلا عماج / ةينطولا ةبتكملا) .م 1979 تووبب

 | رت را .(ةلقم نيأو باوبلا نباب صاخلا لصفلا) .م 1986 ةرهاقلا .نايعالا تابفو ؛

 1111. يجف لاله قيفحت .م 1907 ةنس سنوتب ةنوتبزلا عماج / ةبنطولا ةبتكملا ..
 .ةعماج | ةيبرعلا تاطوطخملا نوؤش ةساردل ةيبرعلا لودلايثوعبمل ةيييرتلا دود عازتضامم ا
 أ ,..."""يركيلا يمح دمحم روتكدلاب صاخلا لوالا ءزجلاو يناثلا * 120 م17 هيل لودلا

 .م 1577 (لوالا نوناك) ربمسيد يف تيقلا ميهاربل ديس طاطخلل ةرضاحم
 نا لح نمت ع .. يمرعلا طخلا روصم 8:م 1972 دادغي ةعيط  يبرعلا طخلا عئادب 8

 .م1974.ه (294 ةنس توريب ةعبطو
 +... يح 1958 دا دب: يئارعلا يملعلا عمجملا  باوبلا نباب روهشملا .لاله نب يلع يدادغبلا طاطخلا

 ١ .(يمالسإلا نذلإ لخ دم يف طاقت 4 ددعلا 1 دلجملا . ركفلا ملاع ةلجم  خيراتلاو نفلا نب يبرعلا طخلا س٠
 7 7 م 197 ةيردتكسالا _ ةيخيراتو ةيرثأ تاسارد
 20 لإ ,م 1975 ه 1195 دادقي . يمالسنالا يبرعلا طخلا
 رب ...مالادل ةنس ىلرالا ةئسلا ندناعبارلا ءزجلا _ ةيبرعلا ةفاقثلاو نذلاو بدالا ةلجم
 ) م تاعبطلا عيمجو) ترريب ملقلا راد ه 1400..م 180 ةعبط (ةسلرك) يبرعلا طخلا دعاوف

 ,م 1980 سنوت . وكسينويلا . رشنلل بونجلا راد ةيبرعلا دالبلا يف ثيدحلا نفلا ؛
 .م 1980 سنوت  ةدحوملا عباطملا . رشنلل سارس راد  يندملا نيدلا زع صن ؛

 5 0 0 ع عم راد. يبرعلا طخلا حور
 ,سنوت  ةنوتيزلا عماج  ةينطولا ةبتكملا . ةباتكلاو طخلا يف ةلاسر / ةدمعلا

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم - (ةطوطخم) ملقلاو خلا ةلاسر ٠
 .م 1905 ةرهاقلا ةعبط  مالسالا ليق ام ىلا هروطت خيراتو يبرعلا طخلا لصأ ؛
 يكيسوملاب ةيدنه ةعبطم . يبرغلا ملاعلاو يقرشلا ملاعلا يف يبرعلا طخلا راتنا ؛
 نونيزلا عماج | ةينطولا بتكلا رادو .قشمدب ةيرمالا ةينطولا تقلا راد يف اضن باكل ىلع عظطا)



 دال را

 م 1950 ةرهاذلا . همكحو همسر بئارغو نأرقلا خيرات 8 .م 1919 ةرهاقلا .هيادآو يبرعلا طخلا خيرات
 .م 1940ه 1146 ةرهاقلا . نآرفلا مولع يف ناقتآ
 م 1961 توربب ةعبط . هتفكشمو هتآشن يبرعلا طخلا

 .م 1958 ةرهاقلا ةمبط .ةيبرعلا ةفللا ةايح وأ بدالا خيرات
 .م 1966 ةرهاقلا  يبرعلا بدالا يف ةينفلا ةباتكلا ةاشن ؛
 ,م 1947 ةنس (ليربا) ناسين . رصمب فراعملا راد .(51) مقر أرقا ةلسلس ةيبرعلا ةباتكلا ةصقا#
 .م 1967 .ه 1257 ةنس ءةرجهلل ىلوالا ةسمخلا نورفلا» راجحالا ىلع ةيفوكلا تاباتكلا روطت يف ةسارد ©

 .م 1972 ثوريب .ديدجلا باتكلا راد (يومالا رصعلا ةياهن ىلا هتيلدب ذنم ) يبرعلا طخلا خيرات يف تاسارد
 توت. ةنونيزلاعماج .ينطولا تكلا راد. م 1914 1177 رادغي  يقارعلا يملعلا عمجملا ةعبطم . يبرعلا خلا ليهسخا
 .م 1965 ةرهاقلا -نآرفلا ديوجت يف نامربلا
 .ةرهاقلا . ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد .ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت .نآرفلا مولع يف ناهربلا باتكا
 :(لوالا ءزجلا) ه 1376.م 1957 ةنس
 .م 1950 ةنس ةرهاقلا ةعيط  سراف ثارت باتك -سواف دالبب يمالسالا نفلا

 .م1976 لوبئاتسا  يمالسالا طقلا يف كارتالاة

 دع 1205 نس ةيضاقلا جورحلاو تنقل عنك ىف ؛وئآملا نازيملا

 كو وتم راع وأد  برعلا ناسلا
 .ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا  اينروفيلاك ةعماج يف تيقلا ةرضاحم . ميركلا نأرقلا زاجعا يف ةديدج تالالد ؛
 ,م 1990 .ه !400 ةنس . تيركلاب تاعوبطملا ةلاكو  يعامتجالاو يفاقثلا اهرودو ةيبرعلا ةيطخلا ةياتكلا روطنو ةاشنا
 .م 1954 ةنس ةرهافلا ةعبط .جالعلا قرطو ةيبرعلا لودلاو رصم يف هرخأت رس. يبرعلا طخلا

 ,م 1913 ةنس ةرهاقلا - (شاسر ثالث) يفوكلا طخلا ؛
 ه 1391 ةئس نارهط . ةيسرافلا ةغللاب يبرعلا طخلا سلط ١
 .م 1977 ةنس ءارمحلا رصقو ةبطرق دجسم

 ( م 1966 ةنس سنوت يف مجرتملا صنلا) يبرعلا طخلا يف ةلواحم ؛
 'ةئس ةرهاقلا ةعبط . ةطانرغ خيرات يف ةطاحالا
 .م 1967 قشمد . يسلدنالا خيراتلا
 .م 1957 دادغب عباسلا ءزجلا  مالسالا لبق برعلا خيرات
 .م 1916 ةرهاقلا . فحاصملا باتك ؛

 .م 1977 ةرهافلا . يمالسالا خيراتلا ةعوسوم
 .م 1978 سيراب ةعبط (6 0000 اهدا: ل ةيسنرفلاب ("هلااهد»0») بانك ٠
 .م 1983 ..ه 1404 ةنس 14 ددعلا .ةيبرعلا جيلخلا ةلاسر ةلجم

 يبرعلا يعابطلا فرحلا ةيئورقم . توريبب ةيكيرمالا ةعماجلا يف رضاحملاو ةيعماجلا تاروشنملا ريدم ؛
 .م 1982 (رياني) يناثلا نوناك /1 ددع .ةيبرع نوؤش ةلجم.-

 .م 1982 (ريمتيس) لوليا 2 ددم 2 ةنس ةفالل ةيبرعلا ةلجملا  ةيمالسالا ةراضحلا يف يبرعلا طخلا ؛



 .قأتنلب يقارعلا يفاقثلا زكرملا يف تيقلا نيرصاعملا برعلا نينانفلا دنع طخلا ةلحر ةرضاحم يرديحلا دئلب
 .م 1980 (سرام) دع يبرعلا ليقتسملا ةلجم م1980 سرام

 م 1982 (رياني) يناثلا نوناك !1 ددع ةيبرغ نوؤش . (يبرعلا طخلا) دوعسملا دمحم دقت: مراح دامع
 / / 1801 ىلوالا ىدامج مالا ةلجم .فيرشلا يبرعلا فرحلا يجرياعملا نسح د .يبرعلا نطولا ةلجم .راكصلا ديعس دمحم سيراب يف ميقعلا يقارعلا طاطخلا عم ةلباقم يج هجك ماعتا
 ا بووا .م 13 (ريمتيس) لولبا 29 ددعلا . يبرعلا ةلجم  ةلقم نبا طاطخلا ريزولا .ممللاه فيطللا دبع
 يك ___. .م 1983 ةنس (يناثلا نيرشن) ربضوت . ةحودلا ةلجم .مهطوطخ يف برعلا ةيرفيع لع يرمشلا
 نم لوالا نيرشت ددع راتخملا ةلجم . (ةكلمم يواسي هيف فرح لك) يبرعلا طخلا عئاور' شلو يثوطلا

 7 .تممهعمحمل اممم تللثومدماحو أم اطع ةعح ها طع حالو سول ١ لمع الخ

 5 .120* رخآلا عيبر  ثلاثلا ددعلا  ةرادلا (  ميركلا نآرقلا ةغل ةيبرعلا ) ثحب .ةعمج يفطل حبار
 ص .م 1981 سيراب .نويرامالف رشن واد  يبرعلا طخلا دوعسملا دمحم
 : .م 1979 ةعبط . روصملا ربع اهروطت لحارمر برعلا ةراضح ةسوس دمحا .دا
 و م1906 ؤبج لياربج د :يجرج ةعبط عيوتلاو رشنلاو ةعابطلل رودتغ راد برعلا خيرات دراودا د ءيتح بيليف .د
 // ه 1379 ىلوا ةتس 3 ددعلا . لصيفلا ةلجم اهيلع امو اهلا. قارشتسالا ةكرح ةودن يعابسلا ىفطصم د

 .م 1985 .ه 1405 رياربفو رياني ددع  برعلا خيرات ةل وكب وبأ ةقيلخلا فسوي .د
 - +1 نس ةينتك أ يجولحلا راتسلا دبع .د
 ا دودحملا يبرعلا كتبلا ةدنجأ
 انني سي كبل عب ةيمالسالا تاكوكسملا موبلأ

 103380018884 نارنعب .اينابسأ . ديردم ةعيط ناولآلاب ءارمحلا روصم
 .انامخ ورب[. روسيفوربلا ماد ناف سرال تبن .د اهاهعلاطعا 8«جمطاقعان هد 10401 + ةيدنلربلاب ناريايمالسالا ملاعلا باتك

 يي حلوين ذاتسالا  تولس .ى نب د. توزخ مد ه ودلسكلا د -واوب .ع سليتروكاتسالا
 را. يتلا: مولعلا نيرشعلا نرقلا ىتح ىطسولا نورقلا دنم يبرعلا ملاعلاو ادنلوه باتك)
 1س .ةيبرعلاب ياهال يف ةيدنلوهلا ةيجراخلا ةرازو ةعبط .(نفلاو

 / بم رسعلا يربكلا ياهال ةبتكم  نلريتس يرنم ا/ «عالأج هعاد»ع» 78150138 كا07057 . !!تالأ 5ا6اذا ؛ ةيدنلربلا ةفللاي ررصم
 :ىربكلا ياهال ةبتكم  نلريتس يرنم 880611156118: 161705151143151 !1تا6أ 511/110 ؛ ةيدنلرهلا ةفللاب روصم
 .م 1985 ريوتكاو ريمتيس دع .ةيزيلكنالاب 810160 وكمارا ةلجم
 / ريب يمرض: :.ةفرشملا ةيمكلا نع صاخ عوضوم .م 1957( سطسغا ) بأ: ه 1477 ةجحنا وذ . 26 ددعلا « لصيفلا ةلجم
 .ةيسيئرتلا ةيروهمجلاب ناوريقلاب عفان نب ةيفع عماج ةيتكمب ةظرفحم ؛ لازغلا قر ىلع ةطوطخم ةددعتم فحاصم
 ١ 34 .سنوتب ةنوتيزلا عماج . ةينطولا ةيتكملاب ةظوذحم ؛ هريفو لاّزغلا قر ىلع ةطوطخم ةددعتم فحاصب
 .م 1909 (رياني) يناثلا نوئاك ددع ؛  قشمد يف ةيبرعلا ةفللا عمجم ةلجم

 اس حمو موسم ةسم » حممد معالم امم املوع اه موش"
 نوم“ از وما مدمر روع تنك ٠ 6ت0 تلانوسمهوا

 م نوم كمومملاد !ةءانمممل امهم ومملتم مدا ملمع اه اصواط*
 51 لاي قريته هوب تس

 1 2 هيكل ذم ها اهامسنع ةسواع



 سرهفلا 7

 سماخلا بابلا

 295 ةباتكلا تاودأو فورحلا لامج

 لوألا بابلا
 سداسلا بايلا 2

 11 لوألا طخلا لصأو ةميدقلا ةباتكلا

 كلل ةيبرعلا طوطخلا عاونأ | 13 ىلوألا برعلا نطاوم ىلع ءاوضا 1
 315  .ةميدقلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ١ | 18 .اهيف ةرشتنم تناك يتلا ةباتكلا عاوناو
 345 ةيكيسالكلا ةيبرعلا طوطخلا عاونأ- 2| 22 .يبرعلا طخلا لصأ 2

 .رضاحلا تقولا يف ةلمعتسملا 09 ا

 يناثلا بابلا' و. 4
 عياسلا بابلا. 1

 6 هلك يبرعلا طخلا خيرات“

 455 مهنع لاقي امو نورصاعملا نوطاطخلا.. 45... ىلوألا هتلحرو يبرعلا طخلا لقنت 7“
 نسل 48 < .-- .ةفشتكملا ةيرثألا شوقنلا 3

 نماثلا بابلا] 53 "ءارمألاو كولملا ىلإ هيي يبنلا لئاسر- 3.

 64 .هؤاقتراو يبرعلا طخلا روطت 47-_

 ةغللا مدهل ةضرغملا تالواحملا | 190 ايقير ١ يف يبرعلا طخلا راشتنإ 5 -”:" بَ

 273 يبرعلا طخلاو ةيبرعلا .ملاعلا دالبو سلدنألاو

 475 ةيبرعلا فورحلاو ةيبرعلا ةغللا | ا

 .رييغتلاو ليدبتلا نم ميركلا نآرقلا امهظفح ثلاثلا بابلا
 49 تضرعت يتلا ةمادهلا ةثالثلا عيضاوملا

 .يبرعلا طخلاو ةيبرعلا ةغللا اهل | 245  اهطبض لحارمو ةباتكلا راشتنإ
 د .ةباتكلا راشتنإ ١71

 عساتلا بابلا | 254 .اهطقنو فورحلا لكش 7

 537 ريهاشمل ةينفلا ةّيطخلا تاحوللا عبارلا بابلا
 / يبرعلا طخلا

 23 يبرعلا طخلا تازيم -
 1 ص رداصملاو عجارملا


